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Voorwoord
Is in het eerste deel mijner Gedenkschriften de wording mijner jonge persoonlijkheid
en haar geestelijke botsing met de bestaande maatschappij geschilderd, in dit
tweede deel ziet men den groei dier persoonlijkheid in haar kontakt met die
maatschappij weergegeven.
Dit deel bevat de elementen van strijd en organisatie, waarin zij hare ontplooiing
moest vinden. Het schildert niet slechts mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook
die van mijn voornaamste werk: de Partij, door mij opgericht, de beweging, door mij
aangevoerd. Het zuiver persoonlijke, hoewel niet verwaarloosd, treedt meer op den
achtergrond. Een nieuw geestelijk milieu moet worden geschapen en verwerkt; de
politieke taak moet worden begrepen en eischt groote ontwikkeling van krachten.
De opgerichte partij heeft een langen tijd van konsolidatie noodig, om tot
zelfbezinning te komen en geschikt te worden voor de voortdurende massale aktie,
die van haar wordt geëischt. Naast den strijd tegen tegenstanders van buiten, komt
de botsing der meeningen binnen de jonge organisatie. Van een chaos moet gemaakt
worden een daadkrachtige politieke beweging, met perspektieven voor de toekomst.
De taak van den leider, waartoe ik mij langzamerhand ontwikkelde, eischt kennis
en begrip van zaken, het algemeen belang, maar vooral dat der opkomende
arbeidende klasse, betreffende.
Naar groote matiging en beperking moest hierbij worden gestreefd. Want zeer
veelzijdig is de stof, die te bewerken was.
Dankbaar voor het groote werk, waaraan ik mij heb kunnen wijden - dankbaar voor
hetgeen ik in dien arbeid leerde en mocht presteeren, was mij het schrij-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

6
ven van dit boek een groot genot. De persoonlijke omstandigheden, waaronder dat
moest plaats vinden, waren in zekeren zin zoo ongunstig mogelijk. Ik heb voor dit
werk geen letter zelf op papier kunnen zetten. Sedert de laatste 60 pagina's van het
eerste deel, nadat een beroerte met verlamming aan de rechterzijde mij daartoe
noodzaakte, heb ik tot dikteeren mijn toevlucht moeten nemen. Het tweede deel
eischte raadpleging van allerlei gegevens, die in bibliotheken en elders moesten
worden verzameld. Aan hen, die daarbij of op andere wijze bij het samenstellen van
dit boek mij van dienst zijn geweest, mijn hartelijken dank.
Maar het zou mij onmogelijk zijn geweest, onder de zoo ongunstige
omstandigheden mijn werk te verrichten, indien niet jonge krachten, mij, den
invaliede, hadden geholpen. Ik heb hierbij voornamelijk te noemen mijn eersten
sekretaris, H.B. Wiardi Beckman, die mij èn wegens zijn bekwaamheid èn wegens
zijn hoogstaande en aangename persoonlijkheid den arbeid aan dit boek zeer heeft
verlicht en tot een voortdurend genoegen heeft gemaakt. Ook mijn tweeden
sekretaris, H.W. Sandberg, ben ik wegens zijn ijverige en belangstellende
medewerking grooten dank schuldig.
De stof, in dit deel behandeld, eischt van den lezer meer dan die van het eerste
deel. De ontvangst, dat eerste deel vooral in de kringen van Partij en Vakbeweging
ten deel gevallen, geeft mij het recht ook voor dit boek de noodige belangstelling te
verwachten.
Zoo werd en wordt het schrijven van dit boek in tijden van ziekte en invaliditeit
voor mij het middel, om van mijn leven te maken, wat er nog van te maken is en
den band met de socialistische arbeidersbeweging te onderhouden en te versterken.
Scheveningen, Sept. 1928
TROELSTRA
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TROELSTRA MET H.B WIARDI BECKMAN, OP HET TERRAS VAN HET
TROELSTRA-OORD
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I. Op nieuwe wegen
1892: HET KRISISJAAR - NIEUWENHUIS WERPT MIJ DE HANDSCHOEN TOE - DE ‘SNEEKER
COURANT’ - ELLENDE EN SOCIALISTENVERVOLGINGEN IN FRIESLAND - GEVOLGEN VAN
EEN MEI-REDE - KONINKLIJK BEZOEK AAN LEEUWARDEN - DE BELEGERDE SIGARENWINKEL
- PROPAGANDA-REIZEN - ASSOCIATIE MET BLECKMANN - HET ZWOLSCHE KERSTKONGRES
VAN 1892
Het jaar 1892 brengt de groote krisis in mijn leven. In dat jaar ben ik in den strijd
getrokken, en heb ik het besluit moeten nemen Leeuwarden te verlaten.
Het is Domela Nieuwenhuis geweest, die mij in den strijd dreef en mij noopte mij
van alles los te maken. Hij dwong mij moreel de strijdbijl op te nemen, vroeger dan
ik had gewild. Ik had mij de toekomst anders voorgesteld. Ik dacht: ik blijf nog een
paar jaar in Leeuwarden in mijn praktijk en maak in dien tijd rustig studie van het
socialisme. Ik had vrij wat werk als advokaat, omdat ik niet alleen de gewone
burgerkliënten had, maar ook talrijke arbeiders. En een verdere studie van het
socialisme was wel noodzakelijk, omdat ik daarmede eerst na mijn studententijd
was begonnen. Uitnoodigingen om op werkloozenmeetings te spreken, had ik tot
dien tijd toe afgeslagen. Wel was ik altijd demokraat geweest, maar van de
socialistische beweging moest ik eerst niets hebben; de mij onsympathieke
persoonlijkheid van Nieuwenhuis droeg daarvan de schuld.
Mijn strijd met hem zou zich afspelen in en om de Friesche Volkspartij, de eenige
demokratische partij, die tenminste voor het uiterlijk kracht vertoonde. Voor het jaar
1892 heb ik een Almanak samengesteld, waarin gegevens over het werk en de
sterkte van die partij en haar afdeelingen te vinden zijn. Daar blijkt, dat zij meer dan
5000 leden telde, een aantal, dat onze partij in Friesland pas weer veel later bereikte.
Er was dus
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iets te verliezen, doch dat was een overweging, waarmede Nieuwenhuis zich niet
ophield.
Toch miste de Friesche Volkspartij innerlijke kracht, omdat zij slechts een
allegaartje was van zeer uiteenloopende stroomingen. Ondanks de soms zeer
revolutionaire uitingen bleef zij een burgerlijke partij. Ik wilde een poging doen er
een normale politieke partij van te maken met een uitgesproken sociaal-demokratisch
program.
Dat was geenszins naar den zin van Nieuwenhuis en de zijnen, door wie de
Friesche Volkspartij ter dood veroordeeld was. Na zijn periodieke aftreding in 1891
was de kandidatuur van Nieuwenhuis in Schoterland door de Volkspartij gesteund.
Maar de slag werd verloren en Treub gekozen en toen deze laatste, getrouw aan
zijn belofte, dien zetel weer ter beschikking stelde van Nieuwenhuis, omdat ook in
Winschoten een radikaal gekozen was, brak de strijd tusschen de vroegere
bondgenooten uit. De Volkspartij wilde, dat Nieuwenhuis weer kandidaat zou zijn,
maar hij zelf weigerde uit de handen van Treub dit geschenk te aanvaarden. Van
dien tijd af is de reeds bestaande verwijdering tusschen de Volkspartij en den
Soc.-Dem. Bond steeds grooter geworden.
Nieuwenhuis kwam toen met de mooi-schijnende maar onuitvoerbare eisch: de
Volkspartij moet gezuiverd worden van alle burgerlijke elementen. De leiders van
den Soc.-Dem. Bond hadden het zich vast voorgenomen: de Volkspartij moest
verdelgd worden. In ‘Recht voor Allen’ werd de toon tegenover de Volkspartij
voortdurend hatelijker en tegelijkertijd voltrok zich de ontwikkeling van den Soc.-Dem.
Bond naar het anarchisme, die al spoedig na de nederlaag bij de verkiezingen van
1891 begonnen was. Nog in den zomer van dat jaar was op een vergadering van
den Centralen Raad in Utrecht besloten, dat men zich met geen an-
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dere partij meer zou kombineeren en dat dit ook den afdeelingen van den Bond
verboden zou zijn. Om dit besluit, dat natuurlijk tegen de Friesche Volkspartij was
gericht, uit te voeren, hield de Centrale Raad in Oktober een bijeenkomst met de
Friesche afdeelingen.
Het Kerstkongres van den Soc.-Dem. Bond werd in 1891 te Amsterdam gehouden
en daar wilde Domela Nieuwenhuis het vonnis over de Volkspartij doen bekrachtigen.
Er waren daar maar enkele afgevaardigden, die begrepen, dat men gevaarlijk spel
speelde; immers, de Soc.-Dem. Bond telde buiten Friesland slechts weinig leden
en hij moest het van samenwerking met de Friesche Volkspartij hebben.
Op dit Kongres - hetzelfde waar het duistere en verwarring-stichtende besluit, dat
de ‘revolutionaire taktiek’ gehandhaafd zou blijven, werd genomen - vonden de
waarschuwende stemmen geen gehoor. Na een uitvoerig debat bevestigde het
Kongres het besluit, dat afdeelingen van den Bond geen deel van de Volkspartij
zouden kunnen uitmaken.
Dit besluit is de bekrachtiging van den overgang van Nieuwenhuis naar het
anarchisme. In 1892 verscheen Kropotkine's werk ‘De verovering van het brood’,
die boeiende fantasie over de komende revolutie, waardoor alles wel in orde zal
komen, als men er maar voor zorgt geen nieuwe ‘regeering’ in te stellen en alles
over te laten aan de edelmoedige toewijding der massa en de edelaardige
opwellingen der individuen. Een werk vol frisch optimisme, getuigend van groote
belezenheid, sprekend met groote beslistheid en zeker geschikt om proselieten te
maken.
Dit werk vond hier een wel toebereiden bodem.
Domela Nieuwenhuis heeft nl. sedert 1889, in den aanvang waarschijnlijk
onbewust, later meer stelselmatig, het parlementarisme, daarna de politieke aktie
en tenslotte de sociaal-demokratie afgebroken. Daarmede
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ging gepaard een afglijden naar het anarchisme, dat eertijds principieel bestreden,
vervolgens gevleid en onder de hand bevorderd, tenslotte openlijk werd omhelsd.
Ik bemerkte zeer goed, dat Nieuwenhuis in een stadium van overgang naar
anarchistisch-syndikalistische denkbeelden verkeerde. De kwade geest, die hem
daarbij ter zijde stond, was Cornelissen, die later, toen het treurige werk bedreven
was, er van door ging naar het buitenland en nog een rol in Frankrijk heeft gespeeld.
Nieuwenhuis stuurde mij van tijd tot tijd een brochure en deed allerlei onderhandsche
pogingen mij voor zijn nieuwe ideeën te winnen. Was ik met deze meegegaan, dan
zou ik in zijn oogen genade hebben kunnen vinden. Maar ik ben van huis uit een
geboren demokraat, en hoeveel teleurstellingen de demokratie aan mij en de
arbeidersbeweging ook heeft bereid, ik kan van haar geen afstand doen.
Nieuwenhuis daarentegen was in hart en nieren anarchist, en daarnaast een
geboren sektariër, niet alleen in zijn theorieën, maar ook in zijn geheele wezen.
Voor partijleider was hij, met zijn bedroevend-kleine kennis van personen en zaken,
volkomen ongeschikt. Zelf geeft hij dit in zijn gedenkschriften toe, waar hij zegt (blz.
252): ‘Ik was namelijk niet in de wieg gelegd voor politiek leider.’ Hij was niet een
van die tegenstanders, met wie het aangenaam kan zijn te strijden, omdat er in zijn
figuur geen perspektief zat.
In zijn politieke aspiraties was hij eerlijk, maar in de keuze van zijn middelen totaal
zonder ethiek. En hij had een treurig stelletje medewerkers om zich heen, waarvan
Croll de beste, Cornelissen de slechtste was.
Op 14 Februari 1892 werd de jaarvergadering van de Friesche Volkspartij te
Leeuwarden gehouden, waar ik met mijn voorstellen kwam, die bedoelden aan die
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partij een stevige organisatie en een sociaal-demokratisch program te geven. Ik
had mijn denkbeelden nader ontwikkeld in het Friesch Volksblad en er daar op
gewezen, hoe er nu, nadat de Soc.-Dem. Bond zich op zijn Amsterdamsch Kongres
voor een anti-parlementaire taktiek had verklaard, plaats was voor een
sociaal-demokratische organisatie. Naar de andere zijde had ik, tegenover de leden
van de Volkspartij, die alleen oog hadden voor het kiesrecht, betoogd, dat politieke
demokratie alléén de wereld nog niet verbetert en hen er toe aangespoord het
nieuwe program op zuiver-socialistische basis te bouwen.
‘Op gevaar af,’ zoo had ik geschreven, ‘dat de Volkspartij enkele meer
konservatieve elementen verliest, dient zij in elk geval, op straffe van ontbinding,
ééne vastaaneengeslotene partij te worden.... Laten we met onze beginselen voor
den dag komen en toonen te zijn, wàt we zijn: sociaal-demokraten.’ En had
aangeraden in ieder geval op de komende vergadering een beslissing te nemen;
er moest nadrukkelijk worden uitgemaakt of de Volkspartij al dan niet in dien geest
zou worden gereorganiseerd.
In die vergadering zat ik aan één tafeltje met mijn vriend van Eck en met Domela
Nieuwenhuis, die als gast aanwezig was. Het kwam er tot een verwoeden strijd,
zooals elke strijd in die dagen verwoed was. Ik lichtte mijn voorstellen toe en
verdedigde de stelling, dat dat de eenige manier was om uit het slop te geraken,
doch er kwam sterke tegenstand van twee kanten: in de eerste plaats van de
burgerlijke groepen, radikalen, landnationalisatoren, leden van het
Werkliedenverbond, e.d.; en niet minder was het verzet van de revolutionairen, die
op die vergadering de sterkste groep vormden. Zoo zag ik mij gedwongen mijn
poging voorloopig op te geven en de volgende motie voor te stellen, die ook is
aangenomen: ‘De vergade-
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ring, gehoord de diskussie, kennis genomen hebbende van het voorstel-Gorredijk,
dat strekt tot instandhouding van de tegenwoordige organisatie der Volkspartij en
om de wenschelijkheid uit te spreken, dat er een nieuwe Soc.-Dem. partij tot stand
kome; zich vereenigende met het eerste en van oordeel, dat het laatste deel der
motie niet op deze vergadering behoort te worden behandeld, gaat over tot de orde
van den dag.’ Door deze motie werd de vorming van een sociaal-demokratische
partij tot een betere gelegenheid uitgesteld.
Na deze vergadering sprak Nieuwenhuis te Leeuwarden in een openbare
bijeenkomst ter herdenking van het éénjarig bestaan van de Leeuwarder afdeeling
van den Soc.-Dem. Bond. Daar trad ik met hem in debat. Nu was het in die dagen
geen kleinigheid. Nieuwenhuis op zijn eigen gebied te bestrijden; maar ik had onder
de Friesche arbeiders vele vrienden en door hen werd ik op die vergadering hartelijk
ontvangen. Nog zie ik het tafereel, dat ik bij mijn binnentreden aanschouwde: aan
den eenen kant een levensgroot portret van den spreker; aan de andere zijde het
vaandel der afdeeling, een roode lap fluweel, rondom het portret van Domela
Nieuwenhuis; en de groote man zelf staande tusschen zijn beide konterfeitsels in.
Ik kwam juist op het goede moment, want de spreker was bezig de draak te steken
met het artikel over de reorganisatie van de Friesche Volkspartij, dat ik in het. ‘Friesch
Volksblad’ had geschreven; dat belachelijk maken ging hem evenwel niet goed af,
omdat hij niet geestig was. Toen ik dat artikel bij het debat verdedigde, viel
Nieuwenhuis mij voortdurend in de rede. Daar bleek een deel van de vergadering,
menschen als Jan Stap, niet op gesteld en hij maakte op die manier ook een aantal
van zijn eigen aanhangers tegen zich, wat zij duidelijk lieten merken.
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Deze vergadering had op een Zondag plaats en den daarop volgenden Zondag zou
Nieuwenhuis in Franeker spreken. Nu had de gang van zaken hem blijkbaar zoo
geïrriteerd, dat ik die week uit Steenwijk den volgenden brief van hem ontving:
‘Zondagmiddag, toen gij op een alles behalve faire manier tegen mij optradt, had
ik op de lippen om u in uw ware hoedanigheid aan 't publiek te doen kennen, maar
ik weerhield mij nog. Echter ik ben niet van plan dit ook verder te doen en geef u
daarvan bij dezen kennis. Nog geen jaar geleden toch hebt gij u tot mij gewend om
mij te vragen of gij geplaatst kondt worden aan Recht voor Allen en dus toen keurdet
gij de taktiek der partij en van het blad goed en boodt u zelfs aan om in die richting
werkzaam te zijn. Welnu wij zijn nog dezelfden, die wij waren van den beginne af.
Ik kon u toen niet beloven, dat gij bij verplaatsing een bestaan zoudt vinden, gelijk
gij hooptet en daarop sprong het af. Hadden wij u toen een behoorlijke som gelds
kunnen aanbieden, dan zou dezelfde heer Troelstra, die nu overal den parlementairen
weg predikt, even ijverig met ons den revolutionairen weg aanbevelen. Dit teekent
de persoon en verder is elk woord overbodig. Wij vreezen u en de uwen niet en
doorzien te goed wat gijl. voorhebt, dan dat wij ons zouden laten beetnemen. Ook
zal het u niet gelukken onze organisatie omver te wroeten, want de arbeiders in
Friesland staan aan onze en niet aan uwe zijde.
De wijze waarop gij Zondag in de Comité-vergadering gesproken hebt over de
soc. dem. partij, als ware deze een troep blinde volgers van mij, waarin geen plaats
was voor iemand als hij van mij verschilde, is volkomen onwaar en gij, die niet in
dat verbond zijt en dus alleen oordeelt bij hooren zeggen, gij waart niet in staat tot
oordeelen.
Het wijzen op Croll (die nu zeker geprezen zal wor-
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den, al ware het alleen om mij een hak te zetten) en v. d. Goes moge indruk maken
op onkundigen, zij die de zaken kennen, zullen het een belachelijk teeken van
onkunde uwerzijds vinden, om daarmede te komen aanslepen.’
Uw medeburger,
F. DOMELA NIEUWENHUIS
Na dezen brief was het mij onmogelijk langer in mijn oude houding te volharden en
mij afzijdig te houden. De toegeworpen handschoen moest door mij worden
opgenomen. Ik zei tegen mijn vrouw: naar die vergadering moet ik toe. Zoo dwongen
mij de opeenvolgende omstandigheden me in den strijd te begeven.
Het wapen, waarmee Nieuwenhuis mij onschadelijk wou maken, was een brief,
dien ik hem in het najaar van 1890 geschreven had. Ik zeide reeds, dat de figuur
van Nieuwenhuis mij buiten de beweging gehouden had, maar in Oktober 1890
besloot ik, vooral tengevolge van het proces-Stap, naar aanleiding waarvan hij mij
een vriendschappelijk bezoek bracht, over mijn bezwaren heen te stappen en hem
een brief te schrijven, waarin ik hem vroeg mij te willen helpen, om in de beweging
mijn werkkring te vinden; het liefst wilde ik in de socialistische pers worden
opgenomen.
Er zijn in het politieke leven van een mensch zulke perioden van zoeken, waarin
men tracht vasten grond onder de voeten te krijgen; ik was toen een beginneling,
nog geen gerijpt politikus. Zoo kunnen schijnbaar tegenstrijdige daden worden
verklaard. Ik ontkwam niet aan de snelle wijziging der opvattingen, die in dien tijd
algemeen was. Wie zich in die dagen aan socialistische politiek wilde wijden, kon
een partij als die van Nieuwenhuis niet maar negeeren. Bovendien wou ik uit
Leeuwarden weg: ik voelde, dat de advokatuur niet in mijn levensplan paste, en
wilde mij rond-
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uit voor het socialisme verklaren. Zoo kwam ik er toe dien befaamden brief te
schrijven.
In zijn gedenkschriften haalt Nieuwenhuis daaruit o.a. de volgende gedeelten
aan:
‘Ik kan, als socialist, den Mammon niet dienen - en dat moet ik van dag tot dag,
daar ik geen geld heb en toch voor vrouw en kind het brood moet verdienen. Het
zou mij niets kosten, met alles te breken, de verachting mijner familie te dragen,
van alle voorrechten van onzen stand afstand te doen - als ik maar leven kan en
mijne niet sterke vrouw, die mijne idealen deelt, zich niet behoeft te overspannen.
Gaarne treed ik dan op voor geheel de wereld als vurig belijder van het nieuwe
evangelie, dat mij, na jaren van rustige, natuurlijke ontwikkeling, die hierop moest
uitloopen, mijn ideaal heeft teruggegeven.
Daarom wend ik mij tot u met de vraag, of u mij kunt helpen - bijv. door een
betrekking bij Recht voor Allen - om mij geheel te stellen in dienst van het socialisme.’
Ik eindigde met de verklaring:
‘Nog iets: het is geen schipbreukeling, die u de reddende hand komt vragen, maar
iemand, die door allerlei bijbaantjes en door een zich flink uitbreidende (hoewel
jonge) praktijk uit financieel oogpunt een goede karrière tegemoet gaat.’
In zijn antwoord schreef Nieuwenhuis, dat er geen plaats was aan ‘Recht voor
Allen’, maar ik moest mij maar in Den Haag vestigen, dan zou de partij daar voor
mij wel een advokatenpraktijk bij elkaar kunnen krijgen, zooals zij in Amsterdam
voor Mr. Paap had gedaan. Ik was over dat antwoord zeer verontwaardigd, want ik
had juist te kennen gegeven, dat ik van de advokatuur af wou en ik schreef hem
dan ook, dat ik er niet verder op in zou gaan, omdat het mij hetzelfde was of ik geld
van nalatige kapitalisten of van
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arbeiders moest innen. Ik had in Den Haag voor het socialisme willen gaan werken,
maar dat ging nu niet.
Hiermee scheen die zaak afgeloopen, totdat Nieuwenhuis mededeelde, dat hij mij
voortaan in mijn ware gedaante zou doen kennen.
Ik werd op de vergadering te Franeker met applaus begroet. Eerst stak
Nieuwenhuis zijn speech af, waarbij hij, wat teekenend voor zijn strijdwijze was,
vooral uitvoer tegen die menschen, die met hem socialist waren. Voorts bleek hij
zeer gebeten op de advokaten, voor wie hij de arbeiders waarschuwde, daarbij
Fransche advokaten aanhalend, die via de arbeidersbeweging naar boven waren
geklommen. Bij mijn debatsprak ik eerst over het zakelijke deel van zijn rede;
vervolgens zei ik: ‘In den brief, dien ik deze week van u ontving, dreigt gij, mij in
mijn ware gedaante te zullen doen kennen.’ Nieuwenhuis interrumpeert: ‘Waar is
die brief’. Ik haal den brief te voorschijn en lees hem voor. Daarop vervolg ik: ‘Dat
uw dreigen op mij niet den minsten indruk maakt, bewijst mijn optreden hier. Het
verwondert mij in uw rede niets omtrent mijn ware gedaante te hebben gehoord.
Zelfbehoud dwingt mij echter, waar u mij aan het publiek wilt doen kennen, mijzelf
hier in mijn ware hoedanigheid te laten zien.’ En ik zette uiteen, hoe ik er toe was
gekomen Nieuwenhuis dien brief te schrijven. Daar hij mij moest kennen, had ik
hem een blik laten werpen in mijn hart, mijn huisgezin en mijn financieele
omstandigheden. Ik mocht toen immers denken, dat ik een man als Nieuwenhuis
gerust mijn vertrouwen kon schenken.
Op mijn rede volgde een donderend applaus. De repliek van Nieuwenhuis echter
werd met doodelijke stilte begroet. Van zijn antwoord maakte Nieuwenhuis niet veel,
maar omdat hij toch behoefte had aan een applausje, wist hij niet beter te doen dan
te eindi-
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LEEUWARDER VROUWENKLUB UIT DE OUDE BEWEGING.
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gen met mij hulde te brengen voor mijn debat.
Van dien dag dateert de haat van Nieuwenhuis tegen mij. Het debat werd nog
voortgezet in een polemiek in ‘Recht voor Allen’. Dat blad meende over het gebeurde
te kunnen spreken als over ‘de gemeene streek van Troelstra.’ Ik schreef onmiddellijk
een ingezonden stuk daartegen, waarin ik o.a. zei (No. van 3 Maart 1892): ‘Zóó
hebt ge u te Franeker niet durven uitlaten, toen waart ge zoo mak mogelijk. Thans
sommeer ik u in “Recht voor Allen” mee te deelen, welke “gemeene streek” ik volgens
u zou hebben uitgehaald.’ Nieuwenhuis kon niet anders doen dan mij antwoorden
en hij verdraaide nu mijn vroegeren brief, door ervan te maken, dat ik mijzelf toen
ter beschikking zou hebben gesteld om den revolutionairen weg te verdedigen,
terwijl ik nu nog slechts den parlementairen weg aanbeval om het doel te bereiken.
Ik heb mij tegen dezen aanval verdedigd in een uitvoerig artikel, dat in ‘Recht
voor Allen’ van 15 Maart 1892 is opgenomen. Ik zette daarin nogmaals uiteen, hoe
mijn werkkring niet meer in overeenstemming was met mijn levensbeschouwing,
toen ik eenmaal tot het socialisme was gekomen. Om in dien toestand verandering
te brengen, had ik mij tot Nieuwenhuis gewend, weinig denkend, dat hij vijftien
maanden later mijn vertrouwen zou schenden en aan die dood-onschuldige zaak
zulk een valschen schijn zou geven. Zijn toeleg was duidelijk genoeg: Mijn ‘ware’
gedaante, zooals Domela Nieuwenhuis die voortaan den volke dacht te schetsen,
was deze: dat ik een weerhaan was, die den parlementairen of revolutionairen kant
aanwijst, naarmate de wind waait en dat ik voor ‘een behoorlijke som gelds’ mijn
overtuiging veil had. Als het publiek dat nu maar wilde slikken, dan kon ik praten en
praten zooveel ik wilde: mijn persoonlijkheid was nu eenmaal slecht gemaakt bij de
arbeiders,
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het vertrouwen was weg en niemand behoefde meer last van mij te hebben.
Bovendien had Nieuwenhuis in zijn Franeker rede ervan gemaakt, dat ik mijn aanbod
vóór een half jaar had gedaan en in ‘Recht voor Allen’ had hij zelfs beweerd, dat
mijn aanbod ‘kortelings’ had plaatsgehad. En dat was van belang, omdat juist in de
vijftien maanden, die sedert mijn brief verloopen waren, de taktiek van den Soc.-Dem.
Bond en van zijn orgaan sterk veranderd was in anarchistische richting. De strijd
tusschen de twee richtingen, de parlementaire en de revolutionaire, was pas in den
zomer van 1891 begonnen; de Nieuwenhuis van 1892 was een ander man dan de
sociaal-demokraat, die in 1890 in de Kamer met het parlementaire werk meedeed.
En ik eindigde mijn artikel met de hoop uit te spreken, dat ik ‘het net van
verdraaiingen, leugentjes en scheeve voorstellingen, waarin D.N. mij tracht te vangen’
vaneen had gescheurd.
In een hoofdartikel in ‘Recht voor Allen’ toornde de leider nog tegen de ‘heeren
in de Arbeiderspartij’. Wel voegde hij er bij, dat het niet tegen heerenjassen en
heerenhoeden, maar tegen heeren-ideeën ging, maar hij noemt als voorbeeld van
zoo'n heerendenkbeeld het vertrouwen op den geleidelijken weg en zoo was het
gemakkelijk genoeg te begrijpen, wien hij op het oog had.
Na de overwinning op Nieuwenhuis was ik wel tot een meer leidende rol gedwongen,
wilde ik haar niet ongebruikt laten. Om het begonnen werk te kunnen voortzetten,
had ik een tribune noodig en daarom was ik blij juist toen de beschikking over een
blad te krijgen. Te Sneek werd een vooruitstrevend blad uitgegeven, de ‘Sneeker
Courant’; de eigenaar Poutsma had mij naar de vergadering te Franeker vergezeld
en hij was het zoozeer met de door mij verdedigde beginselen
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eens, dat hij mij de redaktie van die krant aanbood.
Ik nam dat aanbod aan en kon zoo direkt beschikken over een eigen orgaan. Dat
was voor mij zeer veel waard. Alle belangrijke kranten van die dagen stonden op
burgerlijk standpunt, en wat de organen van de Groningsche en Friesche
Volkspartijen en enkele revolutionaire blaadjes betrof: deze werden geredigeerd in
een geest, die ze voor de verkondiging mijner sociaaldemokratische opvattingen
ongeschikt maakte. Nu had ik een blad, waarmee ik mijn propaganda kon voeren.
Weldra bleek mij, dat de uitgever in geldnood verkeerde en dat hij hoopte door mijn
tusschenkomst geld van de zijde der Volkspartij te krijgen. Werkelijk kreeg hij ook
met mijn hulp van één der vermogende geestverwanten - er zaten enkele
grootgrondbezitters in de Volkspartij - de f 2500.-, die hij noodig had.
Zeer verheugd was ik, toen het mij in Mei van dat jaar gelukte van der Goes aan
de ‘Sneeker Courant’ te verbinden. Hij was in dien tijd de Marxist. Ik apprecieerde
hem zeer en beschouwde hem als mijn leermeester, en omdat ik zelf nog niet
voldoende in de theorie was ingewerkt, was zijn medewerken aan de krant van groot
belang. Uit deze samenwerking is later het weekblad de ‘Nieuwe Tijd’ voortgekomen.
‘Recht voor Allen’ was geenszins ingenomen met de bekeering van de ‘Sneeker
Courant’ tot het socialisme. Het beschouwde ons van het begin af als konkurrenten
en Nieuwenhuis noemde mijn optreden aan het blad een oorlogsverklaring. Hoewel
hierin een kern van waarheid school, antwoordde ik, dat ik op onderlingen strijd niet
gesteld was en slechts één oorlog wilde, nl. dien tegen het kapitalisme.
Reeds voordat ik op deze wijze in den politieken strijd getrokken werd, had ik van
nabij met de sociale ellende kennis gemaakt. Zoo had ik in den zomer van 1891
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een onderzoek ingesteld naar den toestand van het spoorwegpersoneel. Er bestond
bij het spoor een socialistische vakvereeniging, ‘Steeds Voorwaarts’, met een eigen
orgaan, de ‘Seingever’. En toen de nieuwe kontrakten met de
spoorwegmaatschappijen in de Kamer aan de orde kwamen, besloot die organisatie,
met een juisten politieken blik, den toestand van het spoorwegpersoneel door
personen van verschillende richting te doen behandelen. Zij noodigde ook mij uit
en ik stelde mij in verbinding met spoormannen van verschillende kategorieën om
nader in de verhoudingen bij de spoorwegen door te dringen; vooral de konduk teur
De Bunje verstrekte mij bij dit onderzoek waar devolle inlichtingen. Uit de verzamelde
gegevens stelde ik een rede samen, die ik op 18 September 1891 te Leeuwarden
en later nog te Zwolle en Groningen hield.
Ik wees op de lage loonen, die soms niet meer dan 90 cent per dag bedroegen
en noemde het voorbeeld van een lokomotiefpoetser, een man met een gezin van
zes kinderen, die per week een loon van f 8.52 verdiende en geen uitzicht op eenige
promotie had. Mijn konklusie was, dat het grootste gedeelte van het personeel
loonen verdiende, die te laag waren om de noodzakelijkste uitgaven te bestrijden.
Dat de toon van die menschen onder dergelijke omstandigheden soms hettig en
bitter was, moest men hun niet verwijten. En ik prees voor het personeel de
vakorganisatie aan, als middel om tot betere toestanden te komen. In het begin van
1892 verzochten de Leeuwarder bakkersgezellen mij een dergelijk onderzoek naar
de toestanden in hun bedrijf in te stellen en ik voldeed met genoegen aan die
uitnoodiging. Nooit zal ik den indruk vergeten, dien dit nachtelijk onderzoek op mij
maakte. Ik kwam in aanraking met toestanden, zóó erg, als ik mij niet had
voorgesteld, dat bestonden. De
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slechte staat van de kelders, waarin de gezellen hun werk moesten verrichten, de
schromelijk lange arbeidstijd, die op den laatsten dag der week tot 20 uren uitdijde,
deden mij de haren te berge rijzen.
Het resultaat van dat onderzoek vatte ik samen in een rede ‘Bakkerstoestanden
hier en elders en middelen tot verbetering’, die ik op 6 Februari 1892 te Leeuwarden
uitsprak. Een aantal patroons uit het bakkersbedrijf woonde de vergadering bij. Eén
hunner, een christelijk werkgever, nam aan het debat deel en gaf mij de gelegenheid
de slechte toestanden in zijn bedrijf aan het christendom te toetsen. Later belegde
de Bond van Bakkerspatroons een vergadering te Bolsward, waar de voorzitter dier
vereeniging optrad en ik debatteerde. Ook hier kwam ik tot de konklusie, dat de
toestanden in het bedrijf niet den toets konden doorstaan van de minimale eischen,
welke men aan een menschwaardig bestaan mag stellen. Tenslotte wees ik
inmenging van staatswege aan als eenig middel om den nachtarbeid afgeschaft,
de Zondagsrust ingevoerd en den werktijd beperkt te krijgen.
Voor mij persoonlijk bestond het nut van deze onderzoekingen daarin, dat ik op
die wijze met het arbeidersbestaan in aanraking kwam. Nog meer leerde ik ervan
kennen door mijn sociale processen.
Sedert de 80-ger jaren deden de gevolgen van de agrarische krisis zich gevoelen
in de groote werkloosheid, die vooral in Friesland en Groningen schrikbarende
afmetingen aannam. Zij was de aanleiding tot eene algemeene ontevredenheid en
talrijke processen waren het gevolg van de treurige houding der machthebbers
tegenover de rechtmatige uitingen dier ontevredenheid en tegenover hen, die daarbij
als woordvoerders optraden. Het regende arrestaties en strafvervolgingen.
Ik voerde in die jaren van 1891 tot 1894 vele processen
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en pleitte voor bijna alle rechtbanken en gerechtshoven. Voor de rechtbank te
Middelburg verdedigde ik van der Veer. In Brabant en Limburg voerde ik menig
proces, o.a. dat voor Vliegen en later dat voor Pieters. Te Arnhem bepleitte ik voor
het gerechtshof de zaak van een dienstbode: de houding van de raadsheeren, die
tusschen de behandeling door aanhoudend zaten te babbelen als een troep oude
wijven, verbitterde mij en toen zij weigerden de ouders van mijn kliënte buiten eede
te hooren, legde ik mijn verdediging onder protest neer.
Een moment van belang in deze reeks vormde het proces-Ockeloen. De beklaagde
was een gedegenereerd type, een weinig sympathieke figuur, maar het slachtoffer
van afschuwelijke omstandigheden. Hij had een politie-agent doodgeschoten, een
misdrijf, dat samenhing met de treurige wijze, waarop de socialisten toenmaals in
Rotterdam werden behandeld Ik had bij de verdediging voor de Rechtbank de
gelegenheid over de psychologie van ons strafrecht te spreken en ik betoogde, dat
ons strafrecht is gebaseerd op een totaal vicieusen grond, nl. op de leugen, dat de
mensch persoonlijk aansprakelijk is voor zijn daden. In dit verband ging ik de
omstandigheden na, waarin Ockeloen had geleefd. De straf werd van 20 jaar tot 10
jaar teruggebracht en ik had met dit proces veel succes qua jurist en qua pleiter.
In Den Haag verdedigde ik voor den Hoogen Raad twee typografen, Kat en Goud,
die aangeklaagd waren wegens majesteitsschennis in een strooibiljet, dat zij hadden
verspreid.
Aan deze processen was voorafgegaan een reeks van pleidooien voor de Friesche
rechtbanken.
In den winter van 1892 op 1893 werd in de provincie Friesland van de vier
gezinnen één bedeeld, In het gunstige jaargetijde kon door de arbeiders met hooien
een weekgeld worden verdiend van 9 gulden bij een
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werkdag van 19 uur en daarvan moest dan voor den winter worden gespaard!
Meestal kwamen de weekloonen niet boven de 5 gulden uit En in de Kamer bevalen
leden als de heer Tijdens, die meenden den toestand te begrijpen, als geneesmiddel
aan: het zenden van dragonders. Armoede en ellende vormen den donkeren
achtergrond van de schilderij, waarop deze processen zijn afgebeeld.
Teekenend voor den tijd was het proces tegen den winkelier Zwart uit Gorredijk,
die de volgende advertentie had geplaatst: ‘Stroopers! Wij hebben steeds in voorraad
éénloops achterlaadgeweren voor slechts 9 gulden. Onbreekbaar hazenstrikdraad.
A.G. Zwart, Gorredijk.’ Bij mijn verdediging gaf ik toe, dat er in die advertentie
minachting lag opgesloten voor de jachtwet, maar ik betoogde, dat ieder vrij was
zijn minachting voor een wet te kennen te geven. Het Hof dwaalt, zei ik, als het
meent, door dezen man te veroordeelen, de ontevredenheid tegen te gaan;
integendeel zou daardoor het Hof een steentje bijdragen tot de ontevredenheid van
velen. En vervolgens lichtte ik toe, hoe men er wel toe moest komen, de jachtwet
te minachten: ‘Het is u allen bekend, dat er in Opsterland uitgestrekte terreinen
grond woest liggen, die bij bebouwing in het belang van het algemeen konden
worden gebruikt, doch die toebehooren aan in- en uitwonende eigenaren, die ze
beschikbaar houden voor hun jachtliefhebberij. Daarnaast wonen in hutten en krotten
de arbeiders, die reikhalzen naar werk, die het uitzicht hebben op die uitgestrekte
gronden, maar deze niet bewerken kunnen, omdat enkele groote eigenaren ze
behouden willen voor hun plezier’. En ik eindigde met de woorden: ‘Dat beklaagde
minachting voor de jachtwet heeft, kan hem dus niet tot schande worden
aangerekend, maar strekt hem tot eer’. - Gelukkig kwam Zwart met f 25.- boete vrij.
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Te Leeuwarden behandelde ik het volgende geval: Bij de Meimeeting van 1892 had
een troep jongelieden een rijksveldwachter zijn wapens afgenomen, welk feit een
mengelmoes was van revolutionaire gezindheid en gewone baldadigheid. Den
volgenden nacht werden enkele jongens, die men van medeplichtigheid verdacht,
uit hun bed gelicht. Ik verdedigde de schuldigen, o.w. zich Jochem Lerk bevond,
een aardige jongen, dien wij allen in Leeuwarden graag mochten. De aanleiding tot
het opstootje was geweest, dat de burgemeester verboden had een Mei-optocht te
houden en in mijn pleidooi kwam ik vooral tegen dat verbod op. De onbillijkheid van
den maatregel sprong in het oog, doordat enkele dagen tevoren het Heilsleger wèl
vergunning voor een optocht had gekregen. Bovendien noemde ik de
verbodsbepaling dom; in andere plaatsen waren de optochten rustig verloopen en
juist de tegenwerking van de autoriteiten had de Meivierders tot verzet geprikkeld.
Maar ik eindigde met te verklaren, dat ik het betreurde, dat men zijn gegronde
verontwaardiging had gelucht op de persoon van een politieman, omdat juist
socialisten moesten begrijpen, dat hij evengoed slachtoffer was van het systeem.
Het is mij gelukt den jongen man en zijn kollega uit de voorloopige hechtenis te
bevrijden - voor zulke onbenulligheden kwamen arbeiders toen in voorloopige
hechtenis - maar mijn beide kliënten benutten die gelegenheid om naar het buitenland
te vluchten.
Ik had Lerk ook reeds verdedigd, toen hij vervolgd werd wegens een toespraak,
die hij tot de werkloozen had gehouden. Er was besloten, dat zij den volgenden dag
de straat op zouden gaan om sneeuw te scheppen en andere karweitjes te verrichten,
waaraan iets te verdienen viel en Lerk voegde hun toe, dat zij vooral de ‘wapens’
moesten meenemen. Nu beschikten deze menschen absoluut niet over wapenen
en er was hier
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dan ook geen sprake van moordtuigen, maar van de gereedschappen, die onder
de arbeiders in Friesland veelal de ‘wapens’ werden genoemd.
In Heerenveen en omstreken, het terrein van Domela Nieuwenhuis, beleefde de
klassejustitie een tijdperk van grooten bloei. Het bleek bij één van de processen
daar, dat er van den prokureur-generaal een schrijven was uitgegaan aan het parket,
waarbij hij aanspoorde er voor te zorgen, dat de te voeren strafvervolgingen de
arbeiders tot verbittering zouden brengen tegen de socialistische leiders. Voorloopige
hechtenis was aan de orde van den dag.
Drie arbeiders uit Appelscha werden voorloopig gevangen gezet, omdat zij, door
den nood van den tijd gedreven, bij den armvoogd met te grooten aandrang om
bedeeling hadden gevraagd. Eén hunner, Timmer genaamd, een man met een
groot, goed hart, was gedreven door medegevoel met zijn kameraden. Ik werd hun
verdediger en stond met mijn kliënten in vriendschappelijke verhouding, bezocht
hen in de cel en smokkelde, als het eenigszins mogelijk was, naar binnen, wat hun
aangenaam kon zijn.
Ik begon met een grondig onderzoek naar de toestanden in de streek, waar de
beklaagden woonden en bij een van mijn bezoeken aan Appelscha, hield ik er 's
avonds een rede, bij welke gelegenheid een marechaussee procesverbaal tegen
mij meende te moeten opmaken; aan die zaak is echter verder geen gevolg gegeven.
In mijn verdedigingsrede schilderde ik den toestand van De Jong, den
medebeklaagde van Timmer. ‘Hij heeft een zieke vrouw en een dochter, die niet
kan werken. In tien weken verdiende hij met turfgraven f 95.-, toen heeft hij op alle
mogelijke wijzen getracht werk te krijgen en zoo kwam hij rond tot November, 14 à
12 stuivers daags verdienende. Naderhand werkte hij nog een

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

26
enkelen dag voor f 0.50. De man had nog schuld van den vorigen winter, zijn toestand
was diep ongelukkig, zijn voedsel bestond uit 's morgens aardappelen met zout, 's
middags aardappelen met zout en 's avonds aardappelen met zout. - Zoo gaat het
in deze ordelijke maatschappij met menschen, die willen werken en daartoe de
kracht bezitten.’ En in mijn repliek verklaarde ik nog: ‘Het is een ijdele waan, als
men meent de ontevredenheid weg te zullen nemen door de leiders der socialistische
beweging achter slot en grendel te zetten. Voor elken spreker, dien men naar de
gevangenis voert, zullen er vijf andere opstaan, nog rooder dan hij.’
De Rechtbank veroordeelde hen tot 15 maanden. Bij het hooger beroep voor het
Hof te Leeuwarden, sprak ik over de positie van de rechters de volgende woorden,
die ook voor de andere hier besproken processen kunnen gelden: ‘Bovendien worden
de feiten door het O.M. beschouwd van het standpunt van die klasse van de
maatschappij, welke er het meeste belang bij heeft, dat rust en orde gehandhaafd
blijven.... Ik acht de feiten minder zwaar, omdat mijns inziens de tegenwoordige
toestand van de maatschappij noodwendig moet leiden tot zoodanige feiten.’ Het
Hof verminderde de straf slechts met drie maanden.
De zaak-Nawijn, ook te Heerenveen, maakte vrij wat gerucht. Nawijn was hoofd
van de school te Beets, het centrum van de ellende der veenarbeiders, aan wier
zijde zijn goed en gevoelig hart hem weldra plaatste. De vertegenwoordigers van
de veenkapitalisten waren de ‘veenbazen’, die met hun gedwongen winkelnering
en hun financieele overmacht op de arbeiders een sterken druk oefenden. Tegenover
deze personen nam Nawijn het voor de veenarbeiders op en het kwam tot
beleedigingen over en weer; Nawijn werd voor het gerecht gedaagd wegens
beleediging van iemand, die niet
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alleen als veenbaas-winkelhouder, maar ook als armvoogd optrad en die laatste
funktie soms in dronken toestand uitoefende. Ondanks de protesten van den
president stelde ik in mijn pleidooi de zuivere, rustige figuur van Nawijn tegenover
de laagstaande persoon van zijn aanklager, zóó, dat de krenten den volgenden dag
schreven, dat de veenbaas wel gewenscht zou hebben, de vervolging maar niet te
zijn begonnen.
Teekenend voor dien tijd was ook het proces tegen tien Franeker socialisten, die
op een avond bij één van de vele werkloozenstandjes waren gearresteerd. In mijn
verdediging voor het Hof noemde ik het belangrijkste verschijnsel van den winter
van 1893 met zijn groote werkloosheid, dat ‘de slachtoffers hiervan zich niet langer
tevreden stellen met de prediking van berusting. De arbeiders willen niet langer,
evenmin als gij, heeren rechters en ik, een aalmoes ontvangen.’
Van alle processen deed de zaak-Poutsma het meest van zich spreken. Poutsma,
de uitgever van mijn blad, de ‘Sneeker Courant’, had zich door zijn optreden in
Sneek voor de belangen van de werkloozen en zijn protesten tegen de slechte
woningtoestanden in die plaats, den haat van de autoriteiten op den hals gehaald.
Hij was een begaafd en temperamentvol man, maar hij miste de zelfbeheersching,
die voor optreden in het openbaar noodig is en toen hij als spreker optrad op enkele
vergaderingen om mij te vervangen, omdat de ziekte van mijn vrouw mij aan haar
bed kluisterde, praatte hij zijn mond voorbij en gaf de politie gelegenheid hem voor
den rechter te brengen. Hij werd vervolgd wegens ‘strafbare opruiïng’ in niet minder
dan vijf plaatsen.
Bij mijn verdedigingsrede verzocht ik den rechters weer, te trachten afstand te
doen van hun klasse-vooroordeel; ook beschreef ik hun een arbeidersvergade-
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ring: ‘De rechtbank woont helaas nooit socialistische vergaderingen bij; zij kan nooit
doordringen in den geest des volks. Het gaat op zoo'n vergadering aldus: de zalen
zijn steeds versierd met tal van politie-agenten; toen ik onlangs te Sappemeer sprak,
waren er 7 marechaussees, 2 rijksveldwachters, 2 gemeenteveldwachters en een
infanterist met de bajonet op het geweer. De spreker wordt als een dier uit Artis
beschouwd. Dit prikkelt. Men spreekt voor een goede zaak en wordt beschouwd
als misdadiger.’
Het resultaat was, dat Poutsma tot anderhalf jaar veroordeeld werd.
Maar nu organiseerden wij een groote kampagne om gratie voor Poutsma te
krijgen niet alleen, maar ook als algemeen protest tegen de strenge vonnissen, die
in het Noorden aan socialisten waren opgelegd. En bij deze kampagne kregen wij
steun van verschillende kanten.
Voor een volksbeweging leverde Poutsma's geval stof te over. De hatelijke
bijzonderheden, die aan zijn arrestatie verbonden waren - zonder schoenen of
hoofddeksel had men hem door de besneeuwde straten weggevoerd - en de
plagerijen, waaraan hij tijdens het voorarrest blootstond, deden het voor de hand
liggen, hem als martelaar te beschouwen. Onze krant gaf een brochure uit, getiteld
‘Moderne Ketters’, waarin persoon, levensomstandigheden en het proces van
Poutsma uitvoerig beschreven werden. En door het geheele land organiseerden wij
protestvergaderingen.
Ik deed mijn best de gratie-beweging op zoo ruim mogelijke basis te bouwen en
vermeed dus alles, wat er het karakter van een partijbeweging aan kon geven. Dit
was natuurlijk allerminst naar den zin van Nieuwenhuis en zijn vrienden, die in ‘Recht
voor Allen’ slechts hoon voor de gratie-aktie over hadden.
Maar wij ontvingen warmen steun van andere zijde.
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Wibaut die toentertijd te Middelburg woonde en nog buiten de beweging stond, heeft
mij financieel het uitgeven van ‘Moderne Ketters’ mogelijk gemaakt; van hem ging
ook het initiatief uit tot het stichten van een burgerlijk komitee, om te protesteeren
tegen de harde en duidelijk anti-socialistische vonnissen, en om gelden te
verzamelen, waarmee men de gezinnen van de slachtoffers kon steunen. Onder
het manifest van het komitee vindt men o.a. de namen van vooraanstaande radikalen,
als Gerritsen en Treub, van den Delftschen fabrikant van Marken en den hoogleeraar
Pekelharing (die door de regeering gedwongen werd zijn handteekening terug te
nemen), naast die van onze latere partijgenooten Tak en Wibaut. Voor Poutsma
werd na zeven maanden gratie verkregen en in het algemeen matigde de justitie
haar ijver tegenover de socialistische propagandisten.
Eén Mei van dit veelbewogen jaar 1892 riep mij naar Franeker. Dit was het begin
eener katastrophale verandering in mijn financieele positie. Ik schijn daar een nogal
felle rede te hebben gehouden over het kleingeestig optreden van den burgemeester
van die plaats en bovendien had ik de bomaanslagen gememoreerd, die in Frankrijk
door de anarchisten waren gepleegd, natuurlijk zonder een dergelijke strijdmethode
goed te keuren. Met de boot keerde het Leeuwarder gezelschap, dat de meeting in
Franeker had bijgewoond, terug en onderweg kwam men ons al tegemoet met de
vraag: ‘Wat is er in Franeker gebeurd; heeft Troelstra den burgemeester
aangevallen? en heeft hij tot een bomaanslag aangespoord?’ Zelfs liep toen in
Leeuwarden het gerucht, dat de burgemeester van Franeker was doodgeslagen.
Een sterk kontingent politie wachtte ons bij onze aankomst op en zoo kwam ik, door
agenten begeleid, thuis.
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Maar het zou nog verdere gevolgen hebben. Ik was inspekteur van de
brandverzekeringsmaatschappij ‘Neerlandia’, waarvan mijn vader direkteur was en
ik was bestemd hem als zoodanig op te volgen. Nu hadden mijn Vader en ik ieder
een politiek orgaan, hij de liberale ‘Friesche Courant’ en ik de ‘Sneeker Courant’ en
wij polemiseerden lustig met elkaar. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
was ik in mijn blad opgetreden tegen twee liberale kandidaten, die kommissaris
waren van de ‘Neerlandia’.
Na mijn rede te Franeker, die tot zulke wilde geruchten aanleiding had gegeven,
barstte de bom; ik ontving van mijn Vader den volgenden brief, gedateerd 5 Mei:
‘Waarde Zoon,
Hiernevens een paar uitknipsels uit het Handelsblad.
Commissarissen der Neerlandia hebben reeds meermalen de vraag gesteld: of
gij na uw optreden als volbloed sociaal-demokraat nog wel beambte zoudt kunnen
blijven bij eene maatschappij, die op privaat bezit is gebaseerd en juist strekt om
zich tegen schade in dat bezit te verzekeren. Te meer klemde die vraag, omdat gij
door uw optreden in het geheele land berucht geworden zijt, wat zeker niet kan
strekken tot den bloei der Neerlandia. Men vischt natuurlijk naar alles wat zoo'n
berucht persoon betreft en weet ook al spoedig dat ge inspecteur bij onze
maatschappij zijt.
Ik heb er altijd nog op gewezen dat ge steeds vrij bezadigd optrad, maar na uw
optreden in een openbare meeting en de wijze waarop ge u te Franeker aangesteld
hebt, kan ik geen verzachtende omstandigheden meer pleiten.
Gij weet dus wat er waarschijnlijk binnen kort zal volgen, indien ge niet zelve uw
ontslag vraagt.
Bij voorbaat merk ik op dat ge u, indien ontslag mocht
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volgen, niet zult hebben te beschouwen als iemand, waarop ‘de kapitalisten’ en ‘de
uitzuigers’ ook al hun hart willen koelen. De commissarissen schatten uwe gaven
en talenten hoog, maar zij vinden dat gij die aanwendt in eene richting, die schade
moet doen aan de Neerlandia, en ik kan dit onmogelijk meer tegen spreken. Ik
betreur het natuurlijk zeer en het smart mij diep, dat ge, naar mijne overtuiging, door
uwe sociaal-demokratische wanbegrippen en uw optreden, waarmede reeds uw
geheele persoon in beslag genomen wordt, uw levensgenot zult verwoesten, uwe
vrouw en kinderen in het ongeluk zult storten en, zoo men uwe ideeën wilde
toepassen, de geheele maatschappij en daaronder dus ook de arbeiders, van den
wal in de sloot zoudt helpen.
Doch genoeg,
Uw welmeenende Vader,
J. TROELSTRA’
Eerst scheen het hierbij te zullen blijven, maar eenigen tijd later werd mij beduid,
dat ik mijn Vader niet bij de ‘Neerlandia’ zou opvolgen en dat mijn broer Dirk daarvoor
was aangewezen.
Ik kreeg in die dagen een telegram van Van der Zwaag, die in het distrikt
Schoterland een eigen blad uitgaf ‘De Klok’. Hij had van de kwestie betreffende de
‘Neerlandia’ gehoord en nu vroeg hij mij of ik het goed vond, dat hij er een ‘geval’
van maakte. Ik verzocht hem telegrafisch van zijn plan af te zien, want ik wilde van
den twist met mijn Vader geen politiek standje maken en Van der Zwaag heeft zijn
manuscript gelukkig in petto gehouden, zoodat de zaak nooit bekend geworden is.
Zoo had mijn Vader mij een belangrijk deel van mijn inkomsten ontnomen. Onze
verhouding, die al geruimen tijd verre van schitterend was geweest, spitste zich nog
toe, nu ik in het openbaar voor het socialisme op ging
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treden. Hij trachtte de financieel-afhankelijke positie waarin ik mij tegenover hem
bevond, te gebruiken, om druk uit te oefenen op mijn politiek standpunt en dat wel
in die mate, dat het op broodroof begon te lijken. Ik heb over zijn houding ten opzichte
van mij vaak verontwaardiging gevoeld, maar inde eerste plaats berokkende zij mij
verdriet; de verwijdering van mijn Vader is een van de smartelijkste ondervindingen
van mijn leven geweest Altijd heb ik het als noodzakelijk gevoeld ervoor te waken,
dat het niet tot een onherstelbare breuk zou komen en steeds bleef ik mij voor oogen
houden de woorden van Chamisso:
‘O, lieb, solang du lieben kannst,
O, lieb, solang du lieben magst.
Die Stunde kommt, die Stunde naht,
Dass du am Grabe stehst und klagst’

Dat van burgerlijk standpunt mijn optreden van toen als gekkenwerk werd
beschouwd, is te begrijpen. Ik had een vrouw en twee kinderen en mijn inkomsten
waren slechts gering, vooral door de schulden-erfenis, die ik uit mijn studententijd
had overgehouden. Mijn financieele toestand was werkelijk slecht, maar dat argument
bestond voor mij niet.
Als advokaat was in dien tijd zeker iets te verdienen, en als ik in die richting had
doorgewerkt, had ik mij een zeer goede positie kunnen verwerven. Mijn naam als
Friesch dichter trok de menschen aan en hoewel ik de jongste advokaat was, was
ik in civiele procedures numero drie. Ik had een woning gehuurd midden in de stad
en me daar ruim ingericht, maar het burgerlijk advokatendom van die dagen
interesseerde mij al gauw niet meer; ik moest een anderen weg op.
Ik ben gedwongen hier te spreken over een treurige omstandigheid, die zich bij
de moeilijkheden van dit
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en de volgende jaren kwam voegen. Ik bevond mij op een propaganda-reis te
Middelburg, als gast van Wibaut en ontving daar een telegram, dat ik onmiddellijk
thuis moest komen, omdat mijn vrouw ernstig ongesteld geworden was. Zij genas
van die ziekte helaas slechts gedeeltelijk en het bleek, dat zij tegen de moeilijkheden
van mijn leven niet was opgewassen, zoodat ik ernstig overwogen heb, mij terwille
van haar uit de propaganda terug te trekken.
Ik kan hierover niet verder uitweiden, maar voor het begrijpen van mijn leven van
de volgende vijftien jaar is het noodig zich te herinneren, dat ik in mijn gezin, ondanks
het idealisme, waarmee mijn vrouw zich bij mijn werk aansloot, niet den steun vond,
waaraan ik bij mijn strijd in en voor de beweging behoefte had.
Het bezoek, dat de jonge koningin in Juni 1892 met haar moeder aan Friesland
bracht, zou voor mij persoonlijk verstrekkende gevolgen hebben. Er zat elektriciteit
in de lucht; in de plaatsen, waar de koninginnen passeerden, staken de revolutionaire
arbeiders borden omhoog met opschriften als ‘Wij Friezen willen algemeen kies- en
stemrecht’, ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’, ‘Bij u rijkdom, bij ons honger’,
enz.
Te Leeuwarden kwam het tot een zeer eigenaardige arbeidersdemonstratie. Ik
had nl. in de ‘Sneeker Courant’ bepleit het koninklijk bezoek voor de propaganda
voor het algemeen kiesrecht en tegen de treurige toestanden in de provincie te
gebruiken. Ik had mij dus op den gevaarlijken weg van bestrijding van het
koningschap gewaagd, maar wij moesten deze gelegenheid om propaganda te
maken aangrijpen. In de afdeeling van den Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht
had ik het voorstel gedaan, een audiëntie aan te vragen, waar arbeiders gelegenheid
zouden hebben, hun grieven aan de koningin-moeder mee te deelen. Wij benoemden
een
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kommissie, geheel bestaande uit arbeiders en arbeidersvrouwen - ik hield mij dus
op den achtergrond - en wij zonden een request aan den kommissaris van de
koningin om die audientie aan te vragen. Het verzoek werd geweigerd met de
toevoeging, dat wie wou, maar op de gewone receptie moest komen. De
arbeiderskommissie besloot van deze gelegenheid gebruik te maken en op de
receptie, die wemelde van de gewone deftigheden, traden een stuk of twintig
arbeiders binnen en namen hun plaats in de wachtkamer in. Zij hadden gevraagd
of het geoorloofd was, om de koningin een indruk van het Friesche volksvoedsel te
geven door haar een pot met maïs, een spijs, die door het Friesche volksvooroordeel
als minderwaardig werd beschouwd, te laten zien. Dit werd niet toegestaan en de
arbeidersdelegatie moest dus zonder dit attribuut naar binnen.
Intusschen had zich een merkwaardig verschijnsel voorgedaan van symbolieke
beteekenis. De arbeiders, die in de wachtkamer een stoel konden machtig worden,
gingen daarop zitten en de groote lui, die niet naast hen wilden zitten, weken meer
en meer terug, zoodat op den duur alle stoelen door arbeiders waren bezet. Tenslotte
werden alle arbeiders tot de audiëntie toegelaten en kregen zij gelegenheid om zich
tot de koninginmoeder te wenden.
Op straat speelden de Oranjemannen de baas. De ‘Sneeker Courant’ gaf van
hun optreden de volgende beschrijving; ‘Het Oranje-boven, dat geroepen werd, was
minder een hulde aan het Oranjehuis, dan wel een uittarting van de “socialen”.
Onder bescherming van de politie - zoo niet door haar georganiseerd - hebben er
allerlei manifestaties plaats gehad tegen de nieuwe richting, uitbarstingen van
brooddronkenheid en dwaasheid, die geen haat doch slechts afkeer en medelijden
wekken. “Hang die socialen op”, “Hang die Pie-
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ter Jelles op”, in die woorden gaf de feestvreugde zich meestal lucht. En allerlei
soort van volk deed aan die manifestaties mee: zoogenaamd fatsoenlijke heeren
uit den burgerstand stonden in de café's met den hoed op den stok tierende en
schreeuwende te dansen, als zij één van de “socialen” voorbij zagen komen; deftige
dames wuifden voor de ramen de onzinnige menigte toe, ermee door te gaan.’
Het Friesch koffiehuis was het centrum van de koningsgezinde burgerij en
daartegenover was de sigarenwinkel van den socialist van Borssum Waalkes, die
het zwaar te verduren had. Den morgen na den intocht van de koninginnen kwam
Waalkes bij mij met het verzoek hem 's avonds bij te staan. Ik was nog pas in een
overgangsperiode van het burgerlijke naar het socialistische en daar stond ik nu
plotseling voor de vraag, of ik openlijk en daadwerkelijk met die revolutionairen op
wou treden. De persoon van den vrager was mij antipathiek en het avontuur was
niet zonder gevaar, maar het was onmogelijk mij er van af te maken; ik gevoelde
mij verplicht op mijn post te staan.
Eerst ging ik met Waalkes naar den burgemeester om te klagen over de
behandeling hem den vorigen avond aangedaan door de Oranjeklanten en ik verzocht
maatregelen te nemen tegen herhaling. Ik zette den burgemeester uiteen, hoe het
den vorigen avond nog vrij goed was afgeloopen, maar hoe het op den duur moest
ontaarden in geweld en molestatie. De burgemeester wilde geen voldoende
toezegging geven en toen beloofde ik, dat ik 's avonds bij Waalkes zou komen om
bij zijn bescherming te helpen.
Ik had een vriend van me, den ouden Zandstra, gevraagd, mijn vrouw voor dien
avond gezelschap te houden; hij voldeed aan dat verzoek en betrok met zijn
pleegzoon, mijn lateren metgezel Marten van de Tempel,
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de wacht in mijn woning. Zelf was ik om acht uur in den sigarenwinkel van Waalkes.
Ik vond daar in de achterkamer om een tafel twaalf socialisten met twaalf geladen
revolvers, terwijl een zoemende menigte voor het huis aan het hitsen was. Ik zag
goede vrienden en oude bekenden van mij voor den winkel dansen, waarbij zwervers
en voetzoekers werden afgestoken. Waalkes noodigde mij direkt uit naar buiten te
gaan en op te treden, maar ik weigerde dit en zei, dat ik zelf het oogenblik van
ingrijpen bepalen zou. Dat oogenblik kwam, toen een inspekteur van politie feitelijk
ophitsend optrad, o.a. door te zeggen: ‘Niet met steenen de ruiten ingooien, mannen.’
Daar er van het ingooien van ruiten absoluut geen sprake was, moesten deze
woorden, ondanks hun vorm, feitelijk als ophitsing worden beschouwd. Toen ging
ik naar buiten en zei dien inspekteur; ‘U doet uw plicht niet; in plaats van de partijen
te scheiden, hitst u ondershands op. Ik protesteer tegen uw optreden en eisch, dat
u deze menschen dwingt tot doorloopen.’ De man voldeed aan mijn eisch en
gedurende een uur was de aktie geschorst.
Toen daarop de kommissaris van politie ten tooneele verscheen, verhief de storm
tegen ons zich opnieuw. Ik zag mij gedwongen weer naar buiten te gaan én wees
den kommissaris er op, hoe de Leeuwarder politie bij uitstek de kunst verstond, bij
dergelijke gelegenheden agenten en militairen gereed te houden tot herstel van de
orde en ik eischte dat dezelfde middelen ook thans zouden worden toegepast. Dit
gesprek werd onderbroken door een nieuwe beweging onder het publiek, veroorzaakt
door het optreden van mijn Vader. Deze was met zijn vrienden het Friesch koffiehuis
binnengegaan en daar had men hem opmerkzaam gemaakt op de gevaarlijke
situatie, waarin ik mij bevond. Hij was gekleed in zijn zwarte rok en blijkbaar onder
den

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

37
indruk van de hulde, die hem bij het diner, aangeboden aan de koningin-moeder,
naar aanleiding van zijn benoeming tot ridder in de Oranje-Nassau orde, was
gebracht. Als een zwemmer werkte hij zich door de menigte heen naar mij toe en
waarschuwde mij, dat ik mij aan levensgevaar blootstelde, een voorstelling van
zaken, die ik nogal overdreven achtte. ‘Het is noodig, dat je met mij mee gaat en
terugkeert naar je huis’ vervolgde hij, ‘zòo gaat het niet.’
Ik antwoordde, dat ik hier was om mijn partijgenooten te beschermen en dat
zoolang mijn eischen dienaangaande niet door de politie waren ingewilligd, het mij
onmogelijk was de plaats te verlaten. Toen drong mijn Vader door tot in den winkel
en begon met Waalkes een twistgesprek. Nu waren Waalkes en de socialisten, die
hem wilden beschermen, felle politieke tegenstandersvan mijn Vader, die geregeld
in den gemeenteraad als een soort voorman van de burgerlijke partijen de
socialistische beweging attakeerde. Het gevaar van zijn optreden in dien winkel,
waarachter de twaalf zwaar gewapende socialisten zich bevonden, was mij
onmiddellijk duidelijk, vooral toen het slechts weinige minuten duurde of mijn Vader
en Waalkes waren handgemeen geworden.
Ik zeide dus tot Waalkes: ‘Hoor eens, ik ben hier gekomen om jou te beschermen,
maar ik kan niet toelaten, dat je mijn Vader lastig valt.’ Intusschen waren eenige
vrouwen, die zich achter den winkel hadden bevonden, naar voren gekomen en
toen mijn Vader mij trachtte mee te trekken, hechtten zij zich aan de slippen van
mijn jas vast, zoodat ik op een oogenblik tusschen het revolutionaire proletariaat
en de konservatieve bourgeoisie heen en weer werd getrokken. De toestand was
onhoudbaar, ik moest er een einde aan maken en verklaarde mijn Vader, dat ik
alleen dan met hem mee kon gaan, als hij er voor zorgde, als
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oudste wethouder van de stad, dat de politie onmiddellijk alles deed wat noodig
was, om de menigte de straat voor den winkel te doen ontruimen. Hij wees toen
den kommissaris op zijn plicht en samen verlieten wij, verlicht door zwervers en
voetzoekers, uit de tierende menigte geworpen, het tooneel van den strijd De
‘Leeuwarder Courant’ sprak naar aanleiding van deze gebeurtenissen van ‘een
voortreffelijk gezinde menigte’ en van de politie, die ‘de handen vol had om de
menigte tot doorloopen te bewegen’. Het één zoowel als het ander kwam niet geheel
met de werkelijkheid overeen.
Inmiddels was gebleken, dat de voorzorgsmaatregelen ter bescherming van mijn
huis niet overbodig waren geweest. Wij woonden achter het gymnasium en de
leerlingen van die school liepen voor mijn woning te hoop, trachtten de deur in te
trappen en gooiden steenen door de ramen van het kamertje, waar mijn zoontje
lag. Er vielen zelfs steenen in zijn bed en het is een wonder, dat de jongen niet is
geraakt.
Eén en ander maakte, dat mijn positie in Leeuwarden op slag onmogelijk was
geworden. Den morgen na het gebeurde bij Waalkes kwam mijn oude klerk op het
kantoor en zei: ‘Mijnheer, zoo gaat het niet langer. Iedereen is even verbitterd tegen
u en ook onze beste kliënt, dien ik op straat sprak, wil niets meer met u te doen
hebben.
Meer en meer ging ik een groot deel van mijn tijd aan propaganda besteden. In
ieder nummer van de ‘Sneeker Courant’ vindt men verslagen van mijn reizen door
de provincie; de tijd was gunstig en nieuwe afdeelingen van den Soc.-Dem. Bond
rezen uit den grond op. Naar aanleiding van het bovenbeschreven bezoek van de
koninginnen hield ik in verscheidene plaatsen een rede over ‘Koningschap en
Kapitalisme’. Op één dier
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vergaderingen verscheen de Officier van Justitie, maar hoewel ik onomwonden
voortging met mijn behandeling van het koningschap, had dit bezoek geen
gerechtelijke gevolgen. Onder denzelfden titel had ik een tweetal hoofdartikelen in
de ‘Sneeker Courant’ geschreven, die als manifest in duizenden exemplaren in de
provincie werden verspreid en tot gevolg hadden, dat de menschen zeer tegen mij
werden ingenomen en mijn populariteit in Friesland een gevoeligen knak kreeg.
De oude Zandstra vergezelde mij meestal op mijn propaganda-tochten en als het
te laat geworden was om nog naar Leeuwarden terug te keeren, deelden wij onze
nachtrust in één bed, de jonge advokaat en de smidsknecht, in vriendschap
verbonden door den klassenstrijd.
Op een winteravond trok ik met hem naar Kollumerzwaag, waar veertien dagen
tevoren de anarchist Giezen een rede tegen den godsdienst had gehouden. Het
kwam ons noodzakelijk voor om daartegenover ons sociaal-demokratisch standpunt,
dat ter wille van de eenheid der arbeidersklasse den strijd tegen den godsdienst
verre wil houden van de arbeidersbeweging, uiteen te zetten. Zandstra heeft van
onze ondervindingen op dien avond later in het Zondagsblad van ‘Het Volk’ de
volgende beschrijving gegeven: ‘Toen wij in hetherbergzaaltje binnentraden, was
het stampvol niet alleen, ook een deel van het schuurtje, dat onmiddellijk aan de
koffiekamer grensde, was in beslag genomen. Wij monsterden het publiek, dat geen
al te goeden indruk op ons maakte. Groote glazen jenever stonden overal en daar
werd nogal druk gedronken. Dat waren niet de arbeiders van Kollumerzwaag en
omstreken, dat waren de boeren, hun broodheeren, die met niet al te beste
bedoelingen waren opgekomen. De atmosfeer was onheilspellend, er broeide
onweer.
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De kastelein liep onrustig heen en weer en dan weer naar buiten, als vreesde hij
verraad. Het was een kritiek oogenblik. Troelstra en ik overlegden, wat wij zouden
doen. Heengaan? Dat zou laf zijn en waarschijnlijk voor ons ook minder aan te
bevelen. Voor onze eigen veiligheid vonden wij het beter maar te blijven en de
vergadering te doen doorgaan.
Ik opende en daarna kreeg Troelstra het woord. En nu gebeurde er iets, dat
niemand ooit had kunnen denken, het was een krachtproef. Troelstra zeide bereid
te zijn te spreken, doch zoolang er één glas met jenever op tafel stond, sprak hij
geen woord. Eerst de romers (glazen) weg en dan zou hij spreken. En de romers
gingen weg. “Gewonnen”, fluisterde Troelstra mij in het oor, “ik ben meester van
het terrein; we beheerschen de vergadering”. De rede werd zonder eenige stoornis
uitgesproken. Toen was er gelegenheid voor debat, waarvoor natuurlijk niemand
zich opgaf. Allen verlieten in alle kalmte de vergadering.’
Over het algemeen vond ik een talrijk en enthousiast publiek. In mijn krant schreef
ik over de stemming in de vergaderingen. ‘Een onbeschrijfelijke geestdrift is
tegenwoordig waar te nemen, overal waar de beweging eenigen tijd heeft bestaan.
Zóó, volgepropte zalen te Holwerd en te Appelscha, waar de menschen als
geëlektriseerd staan met vurige vonken spattend uit de oogen en glanzen van
geestdrift stralend van de hoekige, gespierde, gegroefde gezichten; zóó ook te
Sappemeer en te Zuidbroek en - hoewel lang niet zoo algemeen - te Winschoten.
De landbevolking in het Noorden, eenmaal voor onze ideeën gewonnen, is een
schaar van helden geworden onder de roode banier.
Hemel, wat een ontembare kracht spreekt er uit die vierkante trekken, wat een
toewijding uit die vurige blikken! Zóó hebben de laaggeboren Germanen ge-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

41
luisterd, toen hun het Christendom werd gepredikt; zóó hebben de scharen gejubeld,
die Thomas Munzer volgden. En wij, door die wereld van kracht en wil en gloed
vóór ons, tot hooger spanning van onze hersenen gedreven, wij geven hun hun
eigen onbedorven denken met vurige tong terug, geven snellen groei aan de
embryo's van gedachten, die in hen sluimeren, dompelen onzen geest in hun kracht
en bezielen hun kracht met onzen geest en wreken aldus, met onze hevige aanvallen
op de maatschappij, het duister, waarin zij deze naar licht dorstende naturen heeft
laten versmachten.
Het is de werkloosheid, gevolgd door de strenge maatregelen, tegen onze partij
genomen, waaraan wij dien versnelden polsslag in onze beweging te danken
hebben.’
De Soc.-Dem. Onderwijzersvereeniging noodigde mij uit te spreken in de
protestvergadering, belegd tegen de cirkulaire, die in Januari 1893 van de
Leeuwarder schoolopzieners was uitgegaan. In die cirkulaire werd het betreurd, ‘dat
enkelen den goeden naam van den onderwijzersstand in opspraak hebben gebracht
door hun optreden in vergaderingen, waardoor de eerbied voor de wet niet wordt
bevorderd en zelfs propaganda gemaakt hebben voor den Soc.-Dem. Bond.’ En de
schoolopzieners waarschuwden, dat wie dit in 't vervolg nog zouden doen, zich bloot
zouden stellen aan het gevaar uit hun betrekking te worden ontslagen. Ik protesteerde
in mijn speech tegen een dergelijke onverdraagzaamheid in een land, dat door de
liberalen nog zoo graag het klassieke land der vrijheid werd genoemd.
In die dagen ging ik ook nog al eens buiten Friesland spreken. In September 1892
was ik één van de sprekers op de betooging voor algemeen kiesrecht in Den Haag,
die de cholera-meeting is genoemd, omdat de Haag-
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sche burgemeester met het oog op enkele cholera-gevallen eerst had verklaard de
meeting te zullen verbieden. De Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht zelf had
daarom de meeting afgelast, maar de Soc.-Dem. Bond meende toch te moeten
doorzetten, omdat de burgemeester tegen groote volksbijeenkomsten van andere
richting geen bezwaar maakte.
Te Groningen trad ik op in het gebouw ‘De Toekomst’ op de Jaarvergadering van
den Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht Op deze en andere vergaderingen in
die provincie nam Schaper het woord voor debat. Daar ik tusschen hem en mij nooit
eenig ernstig verschil van meening had kunnen ontdekken, vond ik, dat hij zich die
moeite gerust had kunnen besparen. In de eerstgenoemde vergadering evenwel
kwam het eigenlijk motief van zijn optreden aan het licht: als trouw volgeling van
Domela Nieuwenhuis zeide hij nl.: ‘De spreker is er niet in geslaagd, bij mij het
wantrouwen tegen zijn persoon weg te nemen.’ Het moest nog een paar jaar duren,
voordat Schaper en ik elkaar als strijdmakkers zouden vinden.
In het najaar van datzelfde jaar maakte ik een tournée door Holland. Te Hoorn
sprak ik over ‘Het Socialisme als maatschappelijk verschijnsel’, mijn eerste speech
op het gebied van het Marxisme. Te Amsterdam hield ik voor de kiesvereeniging
de Unie een rede over het wetsontwerp-Tak tot uitbreiding van het kiesrecht samen
met mejuffrouw Drucker. Vervolgens ging ik naar Delft, waar onder leiding van den
fabrikant van Marken een bloeiende vereeniging bestond ‘Maatschappelijke
Verbetering’. Die vergadering was èn door de radikalen èn door mij als vechtterrein
gekozen. Zij werd gepresideerd door Zadok van den Bergh. De titel van mijn rede
was ‘Het ware Radikalisme’ en verschillende grootheden van de radikale partij, w.o.
Gerritsen en Treub, waren opgekomen om mij te verpletteren,
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wat hun minder gemakkelijk bleek. Van Delft ging ik naar Middelburg, waar ik de
gast was van Wibaut, die toen al onder den invloed van de Engelsche Fabians
stond.
In Maart 1893 hield ik de lezing ‘Het Socialisme als maatschappelijk verschijnsel’
in Ons Huis te Amsterdam, bij welke gelegenheid ik het genoegen had kennis te
maken met Cornélie Huygens, een nobele figuur. En te Winschoten sprak ik over
‘De Partij van de Orde’, die. daar naar aanleiding van de werkloozenopstootjes en
de aktie van de socialisten was opgericht, waarbij ik het begrip ‘orde’ behandelde.
‘De autoriteiten noemen het “orde”, als honderden menschen gebrek en armoede
lijden. Die armoede was er den vorigen winter, de voorvorige, zij is er nu en zal het
volgend jaar terugkeeren. Dat gaat volmaakt ordelijk en is dus “orde”; maar wij
noemen dat wanorde.’
Op één van mijn eerste bezoeken aan Amsterdam had ik van der Goes opgezocht
in zijn kantoor boven het Gouden Hoofd en daar maakte ik kennis met een jongen
socialistischen advokaat, Bleckmann. Deze noodigde mij uit, hem te komen opzoeken
en na een nadere kennismaking stelde hij mij voor, zich met mij te associeeren. Dit
denkbeeld lokte mij aan, omdat ik daardoor meer tijd voor de propaganda zou
hebben en gelegenheid zou krijgen, mij verder theoretisch te oriënteeren, Ik had al
verschillende keeren met oude studievrienden over een associatie gesproken, maar
altijd was het op financieele bezwaren afgestuit. Ik stelde Bleckman voor, dat hij
enkele weken op mijn kantoor zou komen werken, dan zou hij in staat zijn mijn
voorwaarden te beoordeelen. Mijn praktijk breidde zich in dien tijd sterk uit - het was
nog vóór het bezoek van de koninginnen! Ook buiten Leeuwarden, in de provincie,
had ik zitdagen en het was mijn bedoeling die
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aan mijn associé over te laten. Na een proeftijd van zes weken bleek hij tegen de
kosten van intrede in mijn praktijk niet op te zien. Wij maakten een kontrakt, waarin
bepaald werd, dat hij een vast minimum-salaris zou krijgen en een inkoopsom zou
storten, in drie termijnen te betalen. Ik meende hier het middel te hebben om uit de
financieele zorgen te komen en aan Bleekmann, die in Amsterdam geen praktijk
had kunnen krijgen, gaf het de gelegenheid om aan den slag te raken.
Daar Bleckmann geen goed spreker was, had ik de pleidooien voor mijn rekening
genomen. Eerst ging alles goed, maar al gauw baarde zijn lichtzinnigheid mij veel
zorg; niet alleen gebruikte hij mijn groot kantoor om zich in de fietskunst te oefenen,
maar ook hield hij er eigenaardige manieren op na, die ik als een blamage voor mijn
kantoor voelde. In het kleine Leeuwarden kon hij onmogelijk aarden en hij spoorde
mij al gauw aan, ons kantoor naar Amsterdam te verplaatsen, een plan, waar ik, na
het bezoek der koninginnen, wel ooren naar had. Bovendien wilde hij op zijn manier
ook propaganda maken en dat was voor mij een leelijke streep door de rekening.
Hij was een dolle extremist en hield redevoeringen, die deden vragen, wanneer de
totale vernietiging van de maatschappij plaats zou hebben. Het was alles afbraak
en ‘Verelendung’, en wat moest er van een arbeidersbeweging worden, die daarop
gebaseerd was!
Met Kerstmis 1892 zou het jaarlijksch kongres van den Soc.-Dem. Bond gehouden
worden te Zwolle, waar het nieuwe program van den Bond besproken zou worden.
Intusschen had de Duitsche partij het Erfurter Program aangenomen. Een deel der
brochure van Kautsky en Schönlank, ‘Forderungen und Grundsätze der
Sozial-Demokratie’, ter toelichting van het program geschreven, werd door mij
vertaald en in mijn
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krant opgenomen. Ik had met die publikatie een dubbel doel: ten eerste, den
grondslag te leggen van een sociaal-demokratische opvatting van de
arbeidersbeweging en ten tweede, met het oog op het aanstaande Zwolsche kongres
van den ouden Soc.-Dem. Bond, te trachten op de basis van het Duitsche program
een kompromis te bereiken tusschen de twee richtingen hier te lande. De leiders
van den Bond zelve openden den weg voor deze poging door de meer
tegemoetkomende houding, die ‘Recht voor Allen’ reeds in de laatste helft van
September jegens de ‘Sneeker Courant’ begon aan te nemen. De aktie van de
‘Sneeker Courant’ bij het bezoek van de koninginnen in Friesland en haar
medewerking bij de Haagsche kiesrechtmeeting maakten het voor Nieuwenhuis
moeilijk in zijn oorspronkelijk optreden tegenover ons te volharden. En zoo ontstond
er een diskussie tusschen de ‘Sneeker Courant’ en ‘Recht voor Allen’, waarbij wij
van weerszijden poogden elkaar beter te verstaan en in den Bond, met erkenning
van het recht van vrije gedachtenwisseling over onderlinge meeningsverschillen,
een vereenigd optreden tegen den gemeenschappelijken vijand mogelijk te maken.
In dien geest schreef ik in mijn blad een reeks artikelen over het program, waarin
ik mijn bedoeling aldus omschreef: ‘Wij worden bij de behandeling van het
ontwerp-program dan ook geleid door de ernstige zucht om opbouwend en
vereenigend te werk te gaan; om te doen, wat wij kunnen doen, opdat op de
puinhoopen van oude veeten en misverstanden moge verrijzen ééne krachtige
vereeniging van alle sociaal-demokraten in Nederland, die binnen het verband van
de vereeniging, volgens de door allen beleden ekonomische beginselen, genoeg
vrijheid van beweging zal laten, om de verschillende temperamenten, waardoor de
menschen zich nu eenmaal van elkaar onderscheiden, te
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kunnen bevatten.’ En verder: ‘Het woord revolutie wordt door ons niet gevreesd en
het is volstrekt niet ons doel het revolutionair karakter onzer partij tegenover de
wereld te verdonkeremanen.’ Helaas kwam van alle plannen op het kongres
zelfweinig terecht; men stelde zich met een vage formule tevreden. En toen met
Januari 1893 de ‘Sneeker Courant’ werd veranderd in ‘De Nieuwe Tijd’, van der
Goes in de redaktie werd opgenomen en reeds in het eerste nummer werd
aangekondigd, dat het blad naar Amsterdam zou worden overgebracht, was het
met den vriendschappelijken toon plotseling gedaan en hernieuwde Nieuwenhuis
zijn aanvallen op ons met verdubbelde felheid.
Ik stelde mij van de samenwerking met van der Goes veel voor. Hij was meer een
man van groote eruditie dan een taktisch strijder, en zoo had hij evenveel belang
bij mij als ik bij hem en met onze verschillende naturen en kulturen pasten wij
oorspronkelijk wonderwel bij elkaar.
Ik heb reeds verteld, dat de uitgever van onze krant, Poutsma, toen ik door de
ziekte van mijn vrouw thuis werd vastgehouden, er op uit trok, om op de
vergaderingen te spreken, die ik verzuimen moest en zich in de gevangenis werkte.
Met de administratie van ‘De Nieuwe Tijd’ dreigde het daarom mis te loopen en ik
was gedwongen naar een anderen administrateur om te zien, dien ik gelukkig vond
in de persoon van Kenther (thans redakteur van ‘Het Volk’), een timmerman uit
Winschoten, die bewees tegen zijn nieuwe taak volkomen te zijn opgewassen. Den
man, die in de hachelijke omstandigheden, waarin ik en de krant verkeerden, zich
moedig aan mijn zijde schaarde en eenige jaren mijn strijd en zorgen deelde, past
in dit boek een woord van innige dankbaarheid.

Eindnoten:
Vorst Peter Kropotkine, Russisch anarchist, geb. 1842 - na den oorlog overleden. Woonde o.a.
te Parijs en te Londen, vanwaar hij na de revolutie naar Rusland terugkeerde. Schreef o.a. ook
nog ‘Gedenkschriften van een revolutionair’ en ‘Wederkeerig Dienstbetoon’.
proselieten = aanhangers, volgelingen.
perspektief = uitzicht voor de toekomst.
fair = fatsoenlijk
polemiek = schriftelijk debat
sommeeren = met nadruk eischen
psychologie = zielkunde.
vicieus = onjuist, verkeerd.
qua jurist = in mijn kwaliteit van rechtsgeleerde
katastrofáal = die het karakter van een ramp droeg.
manuscript = het handscrift van zijn artikel.
Chamisso = Duitsch dichter, 1781-1838. Schrijver van het bekende werk ‘Peter Schlemihl’, de
geschiedenis van den man, die zijn schaduw verloren heeft.
attribuut = bijbehoorend voorwerp.
symboliek = zinnebeeldig.
Thomas Munzer, 1499-1525. Leider van den Duitschen boerenopstand van 1525 ten tijde van
de kerkhervorming.
Fabian Society, kleine socialistische organisatie in Engeland, gesticht in 1884. Sidney Webb en
zijn vrouw en andere leiders van de Arbeiderspartij behooren daartoe.
Cornélie Huygens, romanschrijfster, lid van de S.D.A.P. Schreef o.a. ‘Barthold Meryan’, en
maakte een tijdlang deel uit van het P.B.
eruditie = veelzijdige ontwikkeling.
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II. De zwaarste tijd
OP BREEDER BASIS - POLITIEKE VERWARRING IN DE ARBEIDERSGELEDEREN SOCIAAL-DEMOKRATISCHE OF ANARCHISTISCHE TAKTIEK - VOOR HET PARTIJGERICHT

- HET KONGRES VAN ZÜRICH - FINANCIEELE DÉBACLEDÉBÂCLE
= ONDERGANG. - BREUK MET POUTSMA EN DE ‘NIEUWE TIJD’ - BAHLMANN ALS REDDER
DAMSTRAATGEVECHTEN
IN DEN NOOD

Door de verhuizing naar Amsterdam, die nu volgde, kreeg ik kans mijn werken voor
de sociaal-demokratie te stellen op de basis van een ruimer nationaal plan.
Amsterdam is nu eenmaal het centrum van de politieke beweging, ook onder de
arbeiders. De meer ontwikkelde journalistiek in deze stad is een sterk hulpmiddel
voor de propaganda van verschillende richtingen en men leeft er mee met de politiek
onzer dagen. Bovendien gevoelde ik mij, na eenige maanden den strijd in Friesland
te hebben gevoerd, in staat, de taak, die mij als propagandist in ruimer kring wachtte,
op mij te nemen.
Het schijnt mij gewenscht mijn lezers een breederen kijk te geven op het
geestelijk-politiek milieu, waarin ik voortaan zou werken. Ik doe dat aan de hand
van het artikel ‘De wording der S.D.A.P.’, dat ik in 1904 in het gedenkschrift onzer
Partij, ‘Na tien Jaar’, heb geschreven. Ik acht het noodzakelijk de toestanden,
waaronder ik mijn arbeid in Amsterdam en elders aanvaardde, in het historisch licht
te plaatsen, dat voor een goed begrip onmisbaar is.
De ontwikkeling van ons koloniaal en handelskapitalisme sinds de opening van
het kanaal van Suez; de agrarische wet, die in Indië de gelegenheid om grond te
krijgen voor de kapitalisten openstelde en de partikuliere grootindustrie en daarmede
den koffie- en tabakshandel, de cacao-industrie enz. in 't moederland zulk een stoot
gaf; de Fransch-Duitsche oorlog met zijn gevolg: de opbloei der Duitsche industrie,
die hare

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

48
waren voor een zoo groot deel over Holland verzendt - dat alles bracht nieuw leven,
uitbreiding der groote steden, werkgelegenheid, verhooging der levensvoorwaarden
en vooral der levens-eischen van onze arbeidersbevolking. De sociale kwestie deed
ook hier haar intrede.
De politieke organisaties van het Nederlandsche proletariaat, voorzoover zij
althans aan den strijd voor zijne rechten aktief deelnamen, waren vóór 1894: de
Soc.-Dem. Bond, de Bond voor Alg. Kies- en Stemrecht, het Komitee der Friesche
Volkspartij, het Groningsche Komitee voor de Volkszaak, de Kiesvereenigingen ‘de
Unie’ te Amsterdam en Rotterdam en het Alg. Ned. Werkl. Verbond. Zuiver
proletarisch was van deze organisaties slechts de eerste, de Soc.-Dem. Bond,
ontstaan uit de Smedenvereeniging te Amsterdam, die, na in 1877 op de
jaarvergadering van het Alg. Ned. Werkl. Verbond tevergeefs getracht te hebben
dien Bond in een soc.-dem. organisatie om te zetten, zich 7 Juli 1878 als
‘Sociaal-Demokratische Vereeniging’ konstitueerde en het program van Gotha
vertaald overnam, welk program tot December 1893 dat van den Soc.-Dem. Bond
is gebleven.
Het Alg. Ned. Werkl. Verbond, 29-30 Okt. 1871 uit reaktie tegen de Internationale
opgericht, was antisocialistisch, uitgesproken burgerlijk; maar ijverde mede voor
algemeen kiesrecht en arbeidswetgeving.
Tusschen deze beide polen der arbeidersbeweging in stonden gemengd
burgerlijk-proletarische vereenigingen als: de Ned. Bond voor Alg. Kies- en
Stemrecht, de provinciale kombinaties van soc.-dem., demokratische en
vak-vereenigingen in Friesland en Groningen en demokratische vereenigingen als
‘de Unie.’
Het Radicaal Weekblad was in Groningen, het Friesch Volksblad in Friesland het
orgaan dezer gemengde bewegingen, waarin gevoelssocialisme, landnationalisa-
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F. VAN DER GOES, MEDEWERKER AAN DE ‘SNEEKER COURANT’ EN
MEDEREDAKTEUR VAN DE ‘NIEUWE TIJD’
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H. KENTHER, ADMINISTRATEUR, EERST VAN DE ‘SNEEKER COURANT’, LATER VAN
DE ‘NIEUWE TIJD’
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tie, vrijdenkerij, anarchisme, demokratie in één grooten pot door elkaar stonden te
pruttelen.
Het eenige wat deze verschillende elementen gemeen hadden, dat was hun
ijveren voor het algemeen kiesrecht.
De totale uitsluiting der arbeidersklasse van het kiesrecht en de onmogelijkheid,
om zonder het - zij het dan gedeeltelijk - bezit van het kiesrecht een duurzame
politieke aktie te voeren, maakten echter dat ééne punt van zoo groot belang, dat
daarvoor een gemeenschappelijk optreden dier verschillende elementen mogelijk
en geboden was.
Het was de taak der sociaal-demokratie, in dezen chaos licht, in dit mengelmoes
scheiding te brengen. Maar dit moest niet geschieden ten koste van den strijd voor
de demokratie en van de arbeidersbeweging! Opdat deze van die tijdelijke
hulpkrachten voor hare politieke ontvoogding het noodige gebruik zou kunnen
maken, zonder daarvoor het noodigste: hare bewustwording en zelfstandige
organisatie in den klassenstrijd, te verwaarloozen, was bij de leiding een politiek
inzicht, een mate van zelfbeheersching en beleid, een ruim en hoog standpunt boven
de toevalligheden van het oogenblik noodig, die aan den toenmaligen leider volkomen
ontbraken. De stand der zaak was overigens eenvoudig genoeg; sedert 1880 was
hier een groeiende beweging voor de demokratie, het eerste wat de arbeidersklasse
noodig heeft, om den klassenstrijd in vollen omvang te kunnen voeren. Het streven
der sociaal-demokratie moest dus zijn, die beweging te steunen, tot haar doel te
brengen en intusschen door beslist soc.-dem. propaganda onder de elementen,
door de beweging op de been gebracht, den grondslag te leggen voor een
arbeiderspartij die, na de toekenning van het kiesrecht minstens aan een deel der
arbeidersklasse, dat wapen voor haar zou kunnen hanteeren.
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Voor het eerste was noodig, dat men aan zijn bondgenooten geen eischen stelde,
waaraan zij nu eenmaal niet konden voldoen, en ruimte het voor krachtige
samenwerking met hen voor hetzelfde doel, zoolang die noodzakelijk was; voor het
laatste, dat er een degelijke soc.-dem. propaganda werd gevoerd, waardoor het
proletariaat, tijdens zijne voorbereiding voor zijn politieken strijd,
daarvoorwerdopgevoed en geschoold. Zoowel voor het een als voor het ander bleek
Domela Nieuwenhuis op den duur niet de man te zijn. Het sukses der
kiesrechtbeweging in de eerste jaren harer opkomst was volkomen: de kiesrechtbond
telde in het laatst van 1885 reeds 5000 leden; de Haagsche betoogingen in 1884
en 1885 brachten schrik onder de bourgeoisie. Zij hebben de grondwetsherziening
‘urgent’ gemaakt; zij waren, wat de vooruitstrevende liberalen in de Kamer noodig
hadden, om het konservatisme van Heemskerk te breken. Maar de beweging miste
het beleid en de volharding noodig om haar strijd voor het kiesrecht tot een goed
einde te brengen.
Op de kiesrechtbetooging van 1885 te Den Haag werd de motie aangenomen,
dat men in 't vervolg niet meer om algemeen stemrecht zou vragen. Onder de
arbeiders werd dit aldus opgevat, dat men het nu zou nemen. Het ‘neem- en eetrecht’
werd sedert de voornaamste leuze in de beweging.
In plaats echter van konsekwent op het eerst te bereiken doel: de verovering van
het eerst noodige wapen in den klassenstrijd, te blijven aansturen, liet Domela
Nieuwenhuis zich door den tegenstand der bourgeoisie, die immers te verwachten
was, en door het gejuich eener uit zijn slaap wel opgeschrikte, maar daarom nog
niet geestelijk ontwaakte menigte, geheel van de wijs brengen.
Reeds in 1884, na de Duitsche verkiezingen, schreef Recht voor Allen , dat de
verlossing nabij was, als
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men maar wilde, ‘Bereidt u voor op den grooten dag’.... ‘De dag der zegepraal, de
dag der wrake is niet ver meer’, heette het reeds toen. Van dat oogenblik hoorde
men onder de socialistische arbeiders over niets meer spreken dan over ‘den grooten
dag’. Welke voorstelling de eenvoudigen zich daarvan maakten, begreep ik, toen
ik in 1892 op onze reis naar de Haagsche kiesrechtmeeting een bekende vrouwelijke
partijgenoote tot een vriendin hoorde zeggen: ‘Ja, nietwaar vrouw...., als de groote
dag er is, dan reizen wij met z'n beiden met een galg het land af.’
De regeering, die sinds de weigering der rechtspersoonlijkheid aan den Soc.-Dem.
Bond in 1884, jaren aaneen een waar schrikbewind tegen de socialisten op touw
heeft gezet, daarbij dapper door de rechterlijke macht geholpen, werkte er niet
weinig toe mede om elke gedachte aan een normale strijdwijze te doen verdwijnen
bij de onkundigen, die door de leiders met utopisme en het wondergeloof aan ‘het
geweld’ werden gevoed, in plaats van hen op de hoogte te stellen van de eerste
beginselen der sociaal-demokratie. De gevangenisstraf, aan Domela Nieuwenhuis
opgelegd, maakte hem, die zich van den aanvang toch reeds als een nagemaakte
Messias gedroeg, tot een voorwerp van ware afgoderij voor dat deel der menigte,
dat zich van de burgerlijke partijen begon af te wenden, en leider en partij
demoraliseerden elkander wederkeerig, in plaats van elkaar te verheffen.
Op het kongres van 1891 werd de beruchte motie aangenomen, dat de partij de
revolutionaire taktiek ‘handhaafde’ - een bron van verwarring, daar blijkens de
artikelen, over die motie geschreven, niemand eigenlijk wist, wat men onder
‘revolutionaire taktiek’ had te verstaan. Zij sloot, volgens Domela Nieuwenhuis, het
deelnemen aan de verkiezingen niet uit, maar wel
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het doen van wetsvoorstellen door de soc.-dem. afgevaardigden. Daar echter Domela
Nieuwenhuis in de Kamer niet slechts vele amendementen, maar zelfs één
wetsontwerp (tegen de gedwongen winkelnering) heeft voorgesteld, kon men, als
dàt met de ‘revolutionaire taktiek’ in strijd was, niet zoggen, dat deze ‘gehandhaafd’
werd.
Terwijl Recht voor Allen nog in 1885 had geschreven, ‘het zijn de wetten die zoo
niet alleen, dan toch een overwegenden invloed uitoefenen op het wel en wee der
burgers’ begon men later ‘niets te verwachten van parlementarisme’. Wetten, heette
het toen, zijn niets dan sankties, dan weerspiegelingen van ekonomische
verhoudingen - op die verhoudingen komt het aan. Dat klinkt heel zuiver Marxistisch;
maar de grondleggers onzer leer waren de eersten, om de beteekenis der wet voor
de opkomst der arbeidersklasse te erkennen. Men denke aan Marx' oordeel over
de Engelsche 10-urenwet; aan de ‘revolutionaire maatregelen’ van het
Kommunistisch Manifest, meest altemaal van parlementairen aard; aan Engels'
erkentenis, dat de wetten hunnerzijds weer invloed uitoefenen op de ekonomische
verhoudingen. De motie der ‘revolutionaire taktiek’ was feitelijk tegen het
parlementarisme gericht. Dat echter de arbeidersklasse haren bevrijdingsstrijd niet
zonder en buiten het parlement kan voeren, bewijst haar optreden in alle landen,
waar de klassenstrijd bestaat. Zonder parlementarisme, in den zin van deelneming
aan den parlementairen arbeid, kan het proletariaat geen aktieven arbeid op het
gebied der wetgeving verrichten; kan zijne politieke aktie zich slechts tot betoogen
en adresseeren bepalen; hangt het voor de uitvoering zijner wenschen geheel van
de burgerlijke partijen af; is de vorming eener zelfstandige arbeiderspartij feitelijk
onmogelijk; heeft de aktie voor het algemeen kiesrecht geen zin, althans niet van
soc.-
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dem. standpunt en doemt de politieke arbeidersbeweging zich zelve, de rol van niet
meer dan dwarskijker te vervullen.
Zeer zeker moet men de direkte vruchten der wetgeving, zoolang het kapitalisme
overheerscht, niet overschatten; maar dit geldt evenzeer voor de direkte vruchten
der vakbeweging, der koöperatie, van al wat binnen het raam van het burgerlijk
régime door het proletariaat te verkrijgen is. Dat is voor ons geen reden tegen
positieven arbeid der Partij in het parlement - wél, tegen het kapitalisme gekant te
zijn en het burgerlijke régime door het proletarische te vervangen.
Overigens is het parlementarisme de noodzakelijke oefenschool, die onze Partij
moet doorloopen. De botsingen en meeningsverschillen, waartoe het in elke
eenigszins ontwikkelde soc.-dem. partij aanleiding geeft, brengen de politieke
gedragslijn van het proletariaat en de vraagstukken van den dag onder de aandacht
der arbeiders, die langs dezen weg uit de algemeenheden, de formules van den
klassenstrijd worden opgevoed tot de uitwerking der beginselen in de praktijk. Wel
verre dat de daaruit voortvloeiende diskussiën in de Partij noodlottig en schadelijk
zouden zijn, bieden zij integendeel de gelegenheid, de arbeiders te scholen voor
de taak, die haar wacht, als zij eenmaal geroepen wordt, haar program uit te voeren;
de politieke instellingen van elk land in haren geest te ontwikkelen; de baan vrij te
maken voor den ongehinderden groei der maatschappelijke produktiewijze; de
vormen te scheppen, waarin deze haar voortgang en bevestiging zal vinden.
Door deze beteekenis der parlementaire aktie over het hoofd te zien, heeft de
oude beweging het wapen, waarmede zij eenmaal, na uitbreiding van het kiesrecht,
had moeten strijden, reeds vooraf weggeworpen en daarmede aan den strijd voor
het algemeen kiesrecht zijn
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beteekenis ontnomen, en getracht de sociaal-demokratie zelve den genadestoot
toe te brengen. Dat zij daarna besloot, niet meer aan de verkiezingen mede te doen,
was noodzakelijk gevolg van het voorafgaande.
Een tweede fout in de redeneering was de beteekenis, die men gaf aan het woord
‘ekonomisch’, waaronder men de vakbeweging verstond in tegenstelling tot de
politieke beweging. De kwestie is, dat de eigenlijke arbeidersbeweging: politieke,
vak-aktie, koöperatie enz. in haar geheel is een deel van dien ‘bovenbouw’ der
maatschappij, die zich op haar ekonomischen grondslag, de produktiewijze,
ontwikkelt De wijzigingen in de produktiewijze zijn niet een gevolg van een
vooropgezet doel, om nieuwe sociale, politieke, wijsgeerige, moreele systemen te
scheppen; zij zijn eenvoudig gericht op gemakkelijker, winstgevender wijze van
voortbrengen, met gebruikmaking van nieuwe machines, methodes, uitvindingen
en ontdekkingen. Van algemeen sociaal-politiek standpunt is dit onbewust
maatschappelijk werk.
De veranderingen echterin de eigendomsverhoudingen, door dien groei der
produktiewijze noodig geworden, de vorming, vervorming en botsing der verschillende
menschengroepen onder den invloed der veranderde produktiewijze, geven den
stoot aan bewegingen onder de menschen, die bewust aansturen op de nieuwe
maatschappelijke en politieke organisaties, welke dienen moeten om den bovenbouw
der maatschappij, de wetten, zeden en eigendomsverhoudingen in overeenstemming
te brengen met de eischen, uit de veranderde produktiewijze voortvloeiende. Tot
die organisaties behoort zoowel de vak- als de politieke beweging der arbeiders.
Beide zijn, ten opzichte van den ekonomischen ondergrond, van politieken aard,
deelen der ‘politieke macht’, dat is: der organisatie als klasse van het
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proletariaat tegenover de bourgeoisie. Beide oefenen, door hun druk op de
ondernemers, invloed uit op den ekonomischen ondergrond, daar zij eischen stellen,
waaraan de moderne industrie beter kan voldoen dan het verouderde kleinbedrijf,
zoodat zij de ontwikkeling der industrie naar het moderne bedrijf bespoedigen.
Er is dan ook geen reden, om de vakbeweging als iets specifiek anders voor te
stellen dan de politieke; alleen is de laatste, die de gansche klasse in één gelid
organiseert tegen het burgerlijk stelsel, bewuster, dieper, meer revolutionair dan de
eerste. Precies andersom dan de mannen van den ouden Bond leerden, die aan
de politieke aktie verweten, dat zij kompromissen moet sluiten en het socialistisch
beginsel niet ‘op den voorgrond’ kan stellen, terwijl zij de vakbeweging, die leeft van
kompromissen en het socialistisch beginsel niet uitdrukkelijk kan propageeren, als
de ware revolutionaire aktie voorstelden.
Rondom deze dwalingen werd in de vereenigingen, de pers, de vergaderingen
dier dagen, een ware rondedans gedanst. Het was één en al verwarring, men
begreep niet alleen niet de zaken, waar het om ging, maar zelfs niet de woorden.
Het woord ‘revolutionair’ was de vlag, waaronder zij voeren, die met Domela
Nieuwenhuis alle veranderingen meemaakten, wat voor de meesten geen kunst
was, daar zij hem nóch vroeger, nóch later zoo precies hadden begrepen en in goed
vertrouwen op hem ‘den grooten dag’ bleven verwachten. Dat zij inmiddels van de
sociaal-demokratie in het anarchisme belandden, bemerkten zij eerst, toen het te
laat was. Zij meenden steeds dezelfden gebleven te zijn en verweten dien
partijgenooten, die wat helderder zagen dan zij en die niet verkozen met een
soc.-dem. schip op anarchistisch zand te loopen, ruzieen scheurmakers te zijn, die
de heerlijke eendracht van vroeger braken.
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De toon van redeneeren, de geest van onderzoek en overweging, de
zelfbeheersching, die bijv. de Duitsche sociaal-demokratie door den zwaren
vervolgingstijd onder de Socialistenwet heen heeft geholpen, werden hier uit den
booze geacht. Zij, die er zich aan schuldig maakten, werden uitgekreten voor
onbetrouwbare bangelingen, die om de een of andere min eerbare reden de
verlossing der arbeidende klasse op de lange baan wilden schuiven; de grootste
smaad voor een sociaal-demokraat werd geacht, dat hij voorstander was van ‘den
ge-lei-de-lij-ken weg’; er was een verwildering ingetreden, die óf de meer dweepzieke,
óf de domste en slechtste elementen onder de arbeiders aantrok, de intellektueelen
op een afstand hield en de verstandigste, nuchterste arbeiders afstiet.
Mijn verhuizing naar Amsterdam had in Mei 1893 plaats. Ik had een vrij groot
bovenhuis gehuurd op den Nieuwendijk. In de achterkamer huisde de administratie
van de krant, waarvoor Kenther en van de Tempel waren meegekomen en in de
ruime voorkamer hadden Bleckmann en ik ons gezamenlijk kantoor. Ik vermeldde
reeds, dat mijn vertrek uit Friesland gepaard ging met treurige huiselijke
omstandigheden, die weldra gevolgd zouden worden door een financieele débacle.
Het gelukte ons niet een winstgevende advokatenpraktijk op te bouwen en ik
besteedde al meer en meer tijd aan het gratis werk voor vervolgde partijgenooten.
Mijn komst in Amsterdam stelde mij in staat ‘de partij’ en bovendien een deel van
de arbeiders beter te leeren kennen. Wat de eerste betreft, bleek ik in een grooten
janboel te zijn terecht gekomen. De Centrale Raad van den Bond was voor eenigen
tijd ook naar Amsterdam verplaatst en verschillende mingunstige individuen
begonnen een groote rol te spelen. Rondom Domela
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Nieuwenhuis, die een fatsoenlijk man was, hadden zich figuren van minder allooi
opgehoopt. Ik heb reeds Cornelissen genoemd, die in den grond van de zaak als
‘baas van den baas’ fungeerde en den intellektueel uithing, evenals hij zich geroepen
voelde de politieke leiding op zich te nemen. Daar ontmoette ik verder het door mij
van den aanvang af verafschuwde individu van Emmenes, die nu en dan een rol
speelde in het beruchte lokaal ‘Constantia’. Hij trad daar o.a. op als hypnotiseur en
gaf als zoodanig menige voorstelling ten beste. Daar was verder een onguur type,
Sam Coltof, blinde volgeling van Nieuwenhuis, die een financieele funktie in het
bankwezen bekleedde en als zoodanig over zekere autoriteit beschikte. Deze man
was een mijner meest geslepen vijanden en speelde in de verschillende intriges
tegen mij de hoofdrol. Tot denzelfden kring behoorde de bekende Samson, het type
van een kleinen kramer, die later lid van de S.D.A.P. is geworden.
Ik was aan voortdurende spionnage van revolutionaire zijde onderworpen en
bemerkte al spoedig in een poel van ongerechtigheid te zijn verzeild geraakt.
Dat wij met de ‘Nieuwe Tijd’ naar Amsterdam waren getrokken, voelde Nieuwenhuis
als een persoonlijken aanval. Toen het plan bekend was geworden, had Cornelissen
in een vriendelijk briefje getracht ons er toe te bewegen, naar Rotterdam te gaan
en nu die manoeuvre niet gelukt was, barstte de verontwaardiging los. Wel
verzekerde ik in mijn blad, dat ik uitsluitend om redenen van persoonlijken en
huishoudelijken aard was verhuisd, maar ‘Recht voor Allen’ bleef spreken over een
blad, dat naar Amsterdam was gekomen ‘alleen om oppositie te maken’ en bestrafte
mij met de volgende woorden: ‘Zij, die zich voor de partij nuttig willen maken,
behooren te wachten tot zij noodig zijn.
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Maar Troelstra is niet recht door zee gegaan en verdiende, ook al blijft hij nog zoo
nuttig voor de propaganda, voor deze zaak toch eigenlijk een pak voor zijn broek’.
Zoo was rustige polemiek over de taktiek onmogelijk, omdat zij van de zijde van
‘Recht voor Allen’ direkt in een hatelijken personenstrijd oversloeg.
Naar buiten maakte de beweging den indruk van groote kracht, maar de geest
was bedorven. In hun strijd tegen andersdenkenden binnen de partij deinsden de
vrienden van Nieuwenhuis ook voor de gemeenste middelen niet terug. Wie als
‘heer’ in de beweging kwam, had met een bijna onoverkomelijk wantrouwen te
kampen; men was er in den Soc.-Dem. Bond aan gewend geraakt alle
verdachtmakingen te gelooven. In verband met het verliezen van mijn praktijk doet
het haast komisch aan in ‘Recht voor Allen’ te lezen: ‘De arbeiders zijn niet zoo dom
om niet te begrijpen, dat Mr. Troelstra's optreden alleen ten doel heeft zijn kantoor
te vullen.’ Er was wel een sterke overtuiging voor noodig om zich door een dergelijk
onthaal niet te laten afschrikken. Gelukkig kwam er juist uit de kringen van de
arbeiders zelf verzet; de oude Zandstra schreef mij in 1893 o.a.: ‘O, dacht ik, hoe
zwaar moet het hem vallen, die niet alleen tegen der kapitalisten macht, maar zelfs
tegenover zoogenaamde medestrijders zich moet staande houden. Ik, die eenigzins
opga in de organisatie en weet, hoe men, in plaats van elkander te steunen en te
bemoedigen - de een den ander zoekt af te maken, meen te begrijpen, wat gij
gevoelt.’
Intusschen werd in het centrum van de Amsterdamsche partij de beslissende
strijd tegen mij voorbereid. Daartoe werd een vergadering belegd in het partijlokaal
‘Constantia’, op de Rozengracht, verzamelplaats van allerhande individuen, waarheen
men zich eigenlijk niet kon begeven zonder een goede revolver; wat niet
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wil zeggen, dat ik er één had. Voor de stampvolle zaal werd ik in staat van
beschuldiging gesteld. Feiten der aanklacht waren: ten eerste, mijn komst naar
Amsterdam, die als een intrige tegen Nieuwenhuis werd uitgelegd en ten tweede,
uitingen van mij tegenover Cornelissen. Om dezen man in zijn brutaal ontkennen
van alle ethiek te leeren kennen, was mij, eenigen tijd tevoren, de gelegenheid
gegeven, na een vergadering in Groningen, waar ik samen met hem had gesproken.
Hij ontvouwde mij daar zijn schoone ziel, liet zich over Domela Nieuwenhuis
geringschattend uit en ging zoover, dat hij verklaarde, dat hij in Nieuwenhuis' plaats
de bekende korrespondentie over de vroeger besproken briefkwestie nooit in ‘Recht
voor Allen’ zou hebben geplaatst, omdat zij juist voor Nieuwenhuis extragevaarlijk
was. Plotseling hield hij midden in een ontboezeming op en zei: ‘Nu heb ik je één
ding te zeggen. Als je ooit spreekt, over wat ik je nu verteld heb, dan ontken ik alles’.
Daarmee stond de man in zijn ware gedaante voor mij.
De opzet was, dat het debat in ‘Constantia’ zou eindigen met mijn royement uit
den Bond. Het was een dramatische vergadering; niet alleen had ik het overgroote
deel van de aanwezigen tegen mij, maar bovendien werd het geheel opgeluisterd
door een hevig onweer. Regen en wind drongen de zaal binnen en het werd zoo
erg, dat degenen, die zich op het podium bevonden, zich moesten bergen in een
van de veilige hoekjes van de zaal. Het was onder die omstandigheden, dat ik mij
tegen den fellen en dommen aanval van de ‘partijgenooten’ had te verdedigen. Ik
waarschuwde Nieuwenhuis voor Cornelissen en vertelde het gesprek, dat ik met
hem had gehad in Groningen. Toen trad Coltof op om zijn broeder in de boosheid
bij te staan en er was maar één man in de vergadering, die het voor mij opnam, dat
was Fortuin. Het
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eigenaardige was, dat Nieuwenhuis, ondanks den bijval, dien men hem had gebracht,
toch het voorstel, mij te royeeren, liet intrekken, zoodat de heele aanval op niets
uitliep, Mijn kracht, dien avond, was geweest, dat ik niet Nieuwenhuis als doelwit
had gekozen, maar Cornelissen en dat ik zelfs Nieuwenhuis min of meer tegen zijn
valsche vrienden had verdedigd.
Dat mijn positie in de Amsterdamsche partij door het gebeurde werd verzwakt, zou
ik niet durven beweren. Ik had langzamerhand een meer intiem klubje arbeiders om
mij heen verzameld: Loopuit, de Levita, een jongeman met groote redenaarsgaven,
Speelman en anderen vormden daar mijn omgang. Zij allen hoorden tot de bezoekers
van café ‘Voorwaarts’, in de Nieuwstraat, dicht bij mijn kantoor gelegen. Daar kwamen
vooral diamantbewerkers, leden van de Joodsche soc.-dem. vereeniging ‘Het
Centrum’, die in die dagen van slapte in het diamantbedrijf vaak werkloos waren.
Het was de tijd van voorbereiding, die aan de stichting van de A.N.D.B., onder leiding
van Henri Polak, voorafging en de artikelen, die Polak in die dagen over het
diamantvak in de ‘Nieuwe Tijd’ schreef, zijn zeker voor de latere organisatie in dat
vak van beteekenis geweest. Wij maakten eiken Zondagmorgen onze wandelingen
in den omtrek van Amsterdam en menig geestige zet werd daarbij, vooral van de
zijde van mijn Joodsche vrienden, uitgehaald; mijn helaas te vroeg gestorven vriend
Jozef Loopuit muntte hierbij uit. Zoo hadden wij althans in het Joodsche kwartier
eenig sukses te boeken, hetgeen mij moed en kracht gaf om mijn taak verder te
vervullen.
Intusschen werkten wij krachtig met de ‘Nieuwe Tijd’. Tegenover ‘Recht voor Allen’
verdedigden wij het parlementarisme en daarnaast vergaten wij de bestrijding van
het kapitalisme niet. Zoo schreef ik in Juni 1893
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weer een fel artikel over ‘Oranje en Socialisme’. Eerst wees ik er op, dat in een
kapitalistische republiek de arbeiders evengoed worden uitgezogen, maar daarna
betoogde ik, dat dat voor ons geen reden mocht zijn, om onze bestrijding van het
koningschap te staken. ‘De sociaal-demokratische partij heeft zich gesteld aan het
hoofd der arbeidersbeweging. Haar eerste taak is de hoofden der arbeiders helder
te maken. Alle spinnewebben van opvoeding en vooroordeel moeten eruit. Ook het
spinneweb der Oranje-vergoding’.
Wij hadden voor ons blad den steun van enkele kapitaalkrachtige geestverwanten;
zoo herinner ik mij, dat één van de abonné's per maand f 25.- betaalde. Mijn vriend
van de Tempel, een opgewekte jongeman, dien ik voor de exploitatie van de krant
uit Leeuwarden had meegenomen, bewees goede diensten bij de kolportage. Die
vond Zaterdagsavonds op de Damstraat plaats. De strijd over taktiek en beginselen,
in de pers en op vergaderingen gevoerd, werd bij de kolportage op straat voortgezet.
Er was daar een zware konkurrentie tusschen de ‘Nieuwe Tijd’ en ‘Recht voor Allen’,
die op hun beurt weer een edelen wedstrijd hielden met ‘Sta Pal’, het orgaan van
den Oranje-bond voor Orde, met ‘De Anarchist’ en gewoonlijk werden overvleugeld
door ‘De Roode Duivel’. Het was een strijd, wie de beste keel en op de borden de
meest pakkende opschriften had.
De merkwaardigste kolporteur van ons blad was een Leeuwarder vischventer,
die in Amsterdams straten het blad uitriep op denzelfden toon, waarmede wij hem
vroeger in Leeuwarden avond aan avond zijn sprot hadden hooren venten. Bovendien
konden wij beschikken over een knecht van Poutsma met een zeer volumineuze
stem, die goede diensten bewees bij de veldslagen, die tusschen de kolporteurs
werden geleverd De borden waren de geliefde wapens bij dien strijd en een

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

62
stuk gaas van de trouwjapon van mijn vrouw, dat over het parlementaire bord
gespannen was, moest het tegen de revolutionaire taktiek afleggen. Adressen van
Damstraatbewoners, die hun nering bedreigd zagen, lokten een zeer geanimeerd
politie-optreden uit en zoo verdwenen nu en dan zoowel parlementaire als
revolutionaire kampioenen, door politievuisten bij de kraag gegrepen, van het
strijdtooneel.
Het internationaal socialistisch kongres te Zürich, dat in Augustus 1893 gehouden
zou worden, gaf aanleiding tot nieuwe polemiek met ‘Recht voor Allen’. In een reeks
artikelen in de ‘Nieuwe Tijd’ zette ik het parlementaire standpunt uiteen en kwam
tot de konklusie, ‘dat het gemakkelijk is revolutionair in woorden, minder gemakkelijk
revolutionair in beginsel, maar in de tegenwoordige omstandigheden onmogelijk,
revolutionair in taktiek, dat is in daden te zijn.’
Nieuwenhuis en de zijnen namen naar Zürich twee ontwerp-resoluties mee, één
over de parlementaire aktie en één ter aanbeveling van de militaire werkstaking. In
deze omstandigheden weigerde ik een kandidatuur als afgevaardigde naar het
kongres te aanvaarden en ging er heen als verslaggever van de ‘Amsterdammer’.
Nieuwenhuis, die al in 1889, te Parijs, tot de oppositie had behoord en in 1891,
te Brussel, hevige debatten met Liebknecht had gevoerd, zou nu in Zürich zijn
grooten slag slaan tegen de Duitsche partij. Hij nam tegelijkertijd deel aan een
anarchistisch kongres en al wat in de internationale beweging tot die richting
behoorde, had zijn hoop op hem gevestigd. Het ligt voor de hand, dat de Hollandsche
voorstellen in het kongres met groote meerderheid werden verworpen; de anarchisten
leden een volslagen nederlaag.
De uitslag van het kongres gaf ons, parlementairen in
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Nederland, nieuwen moed. Teruggekeerd in Amsterdam nam ik, wederom in
‘Constantia’, deel aan een debat over de militaire werkstaking, die in Zürich van de
agenda van het kongres was geschrapt. Ik zal hier niet de van weerszijden
aangevoerde argumenten herhalen, maar ik voelde mij in dat debat zeer sterk door
de houding, die de Duitschers en andere belangrijke partijen in de Internationale
hadden aangenomen. Merkwaardig is, dat mijn grootste tegenstander bij dat debat
mijn latere vriend en medestrijder Vliegen was, toen nog een vurig bewonderaar
van Domela Nieuwenhuis.
Al spoedig na onze verhuizing naar Amsterdam bleek Bleckmann meer en meer
geneigd tot ontbinding van onze associatie. Ik verklaarde mij nu bereid af te zien
van den derden termijn van de afkoopsom, die in de associatie-overeenkomst was
vastgesteld, omdat immers door ons vertrek uit Leeuwarden de grondslag van mijn
oude kantoor was weggevallen. Bleckmann stelde zich daarmee evenwel niet
tevreden; hij vestigde zich te Zandvoort en droeg aan Mr. Kühn, een bekend
Amsterdamsch advokaat, op, de voorwaarden voor het ontbinden van onze associatie
te regelen. De heer Kühn schreef mij een vrij beleedigenden brief, waarin hij mij als
een soort oplichter voorstelde. Nu maakten beleedigingen niet veel indruk meer op
mij; ik was overstelpt door financieele en andere moeilijkheden en zoo kapot, dat
ik mijn zuster op straat tegenkwam zonder haar te herkennen.
Aan de eischen, die Bleckmann stelde, kon ik onmogelijk voldoen; geld had ik
niet meer. Ik had in Leeuwarden nog een nieuw huis moeten koopen terwille van
mijn zieke vrouw en bij den verkoop daarvan bij mijn vertrek, had ik groote schade
geleden. Ik kòn geen geld fourneeren en tenslotte sloot ik een overeenkomst met
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Bleckmann, die inhield, dat ik de twee eerste termijnen als renteloos voorschot zou
behouden, totdat ik in staat zou zijn het geld terug te betalen.
In Amsterdam had ik behalve het kantoor ook nog een makkelijke woning moeten
huren voor mijn vrouw en de advokatuur bracht mij ongeveer niets op. Mijn
financieele toestand was wanhopiger dan ooit. Mijn Vader was een vermogend man,
maar ik wist, dat ik bij hem niet hoefde aan te kloppen. Toch steeg de nood zoo
hoog, dat ik hem een brief schreef, waarin ik mijn toestand schilderde en hem vroeg
of hij bereid was het verlies over te nemen, dat ik op mijn huis te Leeuwarden geleden
had. Het antwoord, dat ik op deze vraag ontving, druk ik hieronder af:
‘Waarde Zoon!
Ik heb geaarzeld met ook uw brief van 30 Juli te beantwoorden. Dit kan ik toch
onmogelijk doen, zonder de oorzaken van uwen geldnood aan te roeren. En waartoe
zal dat eigenlijk dienen? Gij wilt het in uw laatsten brief laten voorkomen, als zou
de ziekte van Sjoukje er de oorzaak van zijn. Gij weet echter wel beter. Had gij al
die dwaze, onverstandige verhuizingen niet gedaan, waarvan die naar Amsterdam
zeker nog de gekste is, dan waart ge er beter aan toe geweest dan nu. Doch de
hoofdzaak zit 'em in het verzaken van uwe naastbijliggende plichten en uw razernij
tegen de maatschappij en de bezittende klassen, die ge meent maar te kunnen
grieven en beleedigen, terwijl ge het kwalijk neemt, of eenvoudig niet begrijpen kunt,
dat ge daardoor u de haat en vijandschap van velen op de hals haalt en men niets
met u wil hebben uit te staan.
In plaats van als een getrouw huisvader uw huis op te bouwen en voor uw gezin
te zorgen, hebt ge moedwillig uw fortuin verschopt, uw zaken verwaarloosd
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en dat alles terwille van een ideaal, zoo het heet, ofschoon ik voor mij geloof, dat
er bijkomt, dat ge liever praat dan practisch werk doet. Ik heb meer zulke menschen
gekend als gij; het gaat er mee als met iemand, die aan den drank is: men geeft er
vaak een oorzaak voor op, maar de voornaamste is, dat de man de drank gaarne
lust. Ik herinner aan het briefje, dat ge indertijd aan Domela Nieuwenhuis hebt
geschreven om bij het blad Recht voor Allen geplaatst te worden. Liever praten en
couranten schrijven dan degelijk werk te doen.
Ik heb u gewaarschuwd. Na uw bekende rede te Franeker heb ik u een
gemoedelijken vaderlijken brief geschreven, waarop ik een hooghartig en onhartelijk
antwoord ontving. Daarin zegt ge o.a. “dat ge niet terug zult keeren op uw weg al
zult ge er ook financieel bij te gronde gaan en dat dit mede het besluit is uwer vrouw.”
En nu is het zoo ver reeds gekomen en nu klopt ge bij mij aan, bij mij, dien ge nooit
in uw doen of laten geraadpleegd hebt. En nog altijd dien hooghartigen toon! Mij
durft ge het nog als een verwijt aan te rekenen, dat ik u niet genoeg zou gesteund
hebben.’ Hierop treedt mijn Vader in nader beschouwingen omtrent de goede kansen,
mij vroeger gegeven, om mijn brood te verdienen en vervolgt: ‘De schuld van uw
déconfiture ligt geheel aan u. Tast in uw eigen boezem, doe aan zelfkennis en wordt
wijs! De ontzenuwende leer van het determinisme doet haar invloed bij u in hooge
mate gelden. Daarachter verschuilen zich moordenaars, dronkaards en alle luie en
vadsige personen. Het fiere “Omgord uwe lendenen, houd uwe kaarsen brandende”
deed ge vroeger nog weerklinken; nu zijt ge het product van allerlei omstandigheden,
een willoos ding, een die eenvoudig voortgedreven wordt. Hoe ziekelijk, hoe laf!
Doch genoeg. Hoe groot uwe schulden wel zijn, weet
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ik niet, doch gij zit er zeker diep in. Doch dat gaat mij niet aan. Gij moet maar trachten
het met uw schuldeischers te redden. Van mij hebt ge geen financieele hulp te
wachten, en het zal onnoodig zijn mij daar verder over te schrijven. Uw handelingen
geven geen de minste waarborg, dat ge er weer boven op zult komen en ik laat mij
nog niet “onteigenen”.
Als ge u in staat van kennelijk onvermogen moet laten verklaren, zou dit een diepe
vernedering zijn, althans naar onze bourgeoisbegrippen. Misschien dat zoodanige
vernedering een keerpunt zou zijn in uw leven en dat ge inplaats van een idealist
werd een bedaard praktisch man, werkende in het belang van vrouw en kinderen,
wat niet behoeft uit te sluiten, dat men ook nuttig is voor anderen. Moge dat zoo
worden!
Uwe zusters ontvingen een brief van Sjoukje, waarin zij de treurige
omstandigheden mededeelt. Daar het schijnt, dat er op dit oogenblik bijna gebrek
in uw woning heerscht, heb ik haar een postwissel van f 25.- gezonden!
Uw belangstellende Vader,
J. TROELSTRA’.
Op de meest beleedigende wijze werd hier van mijn edel streven een karikatuur
gemaakt. Op de verschillende onjuistheden in dit schrijven wensch ik hier niet in te
gaan. Alleen kan ik niet nalaten het slot, waarin mijn Vader mij met een fooi
afscheept, te signaleeren.
Bij deze moeilijkheden voegde zich nog een andere kwestie, die ik tot op den
huidigen dag nooit volkomen begrepen heb. Ik heb reeds melding gemaakt van de
kampagne voor gratie voor Poutsma, die wij in het begin van 1893 begonnen waren.
Ik voelde mij zijn vriend en had mij zeer voor de zaak ingespannen en
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uit de gevangenis ook hartelijke brieven van hem ontvangen. Na een bezoek aan
hem in de gevangenis legde ik in mijn agitatie voor zijn invrijheidstelling den nadruk
op het gevaar, dat langer opgesloten blijven voor zijn gezondheid kon opleveren en
wij hadden het sukses, dat hij na zeven maanden, in plaats van na anderhalf jaar,
werd vrijgelaten.
Ik had met de aktie voor Poutsma ook een politieke bedoeling gehad. Ik wilde
hem, als hij uit de gevangenis was, naar voren schuiven in de beweging en gebruiken
voor de propaganda; ik stelde mij voor met hem het land door te reizen, overal
vergaderingen te beleggen en daarop te spreken over de behandeling, die men
hem had aangedaan, en propaganda te maken voor zijn krant. Maar toen Poutsma
naar Amsterdam kwam om de administratie van de ‘Nieuwe Tijd’ over te nemen,
begon hij al spoedig een houding aan te nemen, die het mij onmogelijk maakte,
verder met hem samen te werken. Vroeger had hij mij overstelpt met overdreven
uitingen van vriendschap en bewondering, die gansch niet bij het Friesche karakter
pasten en nu was het plotseling uit en bleek mij, dat hij overal lasterpraatjes over
mij rondstrooide. Ik had zijn opgeschroefde betuigingen lang als ernstig gemeend
aangenomen, maar nu begreep ik, dat het de uitingen waren van een berekenenden
geest, die altijd iets beoogt. De ‘Nieuwe Tijd’ had mij al heel wat moeite en geld
gekost. Toch bevond zich onder de grieven van Poutsma de aantijging, dat ik het
geld van het blad zou hebben opgemaakt. Wat ik voor de toekomst van Poutsma's
krant had gedaan, werd op de gemeenste manier voorgesteld: Poutsma vertelde
aan ieder, die het maar hooren wilde, dat ik streefde naar het eigendom van de
‘Nieuwe Tijd’ en dat ik daarom de financiën van het blad in de war had gestuurd,
zoodat de krant voor den ouden eigenaar geen waarde meer zou hebben(!).
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Tenslotte was er sprake van een levensverzekeringspolis van Poutsma, die vervallen
was, omdat door ons de premie niet was betaald. Nu was ik voor de propaganda
veel op reis en genoodzaakt alles aan den administrateur over te laten. Het is dus
mogelijk, dat de kwitantie van de verzekeringmaatschappij niet is betaald, temeer,
omdat een gedeelte van den dag niemand op ons kantoor aanwezig was. Ik was
zelf jarenlang agent van een levensverzekering-maatschappij geweest en als zich
iets van dien aard voordeed, was het de gewoonte van die maatschappij, voordat
zij maatregelen nam, den belanghebbende daarvan kennis te geven. Ik wendde mij
dus onmiddellijk tot de direktie van de maatschappij, in de hoop, dat deze zou inzien,
op haar besluit te moeten terugkomen. Zij weigerde echter, met de mededeeling,
dat volgens Poutsma zelf, door mij een fout was gemaakt.
Hiermede was het mij onmogelijk in deze zaak nog iets ten gunste van Poutsma
te doen. In de houding van de maatschappij kon ik niet anders zien, dan een streven
zoo gauw mogelijk van Poutsma als verzekerde af te komen, omdat bij de gratie-aktie
voor hem gebleken was, dat zijn gezondheid zorg baarde. Het was wel wat erg,
mijn houding als opzettelijke verwaarloozing van Poutsma's belangen mijnerzijds
voor te stellen.
Hoe dit zij, mijn oude vriend zei mij in een briefje plechtig de vriendschap op en
deed zijn best mijn medewerkers aan de ‘Nieuwe Tijd’ tegen mij op te zetten.
Poutsma's optreden was één van de twee redenen, dat ik mij geheel uit de ‘Nieuwe
Tijd’ terugtrok.
De andere reden was, dat ik in deze onaangename zaak niet den noodigen steun
kreeg van mijn mederedakteuren - ook Henri Polak was in de redaktie opgenomen.
Er heerschte in de redaktie een ernstig meeningsver-
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schil over de houding, die wij tegenover den Soc.-Dem. Bond moesten aannemen.
Ik wilde niet op provoceerenden toon schrijven om te verhinderen, dat de te scherpe
polemieken een rustige verdediging van ons standpunt op het a.s. Kerstkongres
van den Bond onmogelijk zouden maken. Doch van der Goes, die als lid van den
Bond was geroyeerd, stond daardoor anders tegenover deze kwestie en wou den
strijd zoo scherp mogelijk voeren. Deze twist over de taktiek maakte, dat van der
Goes onwillekeurig meer geneigd was, naar Poutsma's woorden te luisteren en mij
te laten vertrekken; in dat geval immers zou hij de politieke leiding van het blad in
handen kunnen nemen.
Ik had in September in de ‘Nieuwe Tijd’ meegedeeld verder de behandeling van
alle min of meer persoonlijke geschilpunten tot na het kongres te zullen uitstellen.
En schrijvende over de verschillende richtingen, had ik gezegd: ‘Daar het even
noodlottig als belachelijk zou zijn, indien in ons kleine land twee socialistische partijen
naast elkaar stonden, is het te hopen, dat deze richtingen gelegenheid vinden zich
vrijelijk in de partij te ontwikkelen.’ Maar van der Goes wenschte zich daar niet aan
te houden. In het nummer van 8 April had ik in een artikel over de wijze, waarop de
partijzaken werden geadministreerd, geschreven: ‘Daar is ook Panama in onze
eigen partij.’ Deze woorden hadden begrijpelijkerwijze de gemoederen zeer in
beweging gebracht en het was voor de rust in de partij noodzakelijk de kwestie niet
verder te bespreken. Van der Goes echter haalde de beschuldiging opnieuw voor
den dag.
Al die moeilijkheden maakten deze periode tot één van de donkerste van mijn leven.
Hoe overigens mijn stemming in die dagen was, blijkt uit de volgende fragmenten
van een gedicht, getiteld ‘De Propa-
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gandist’, dat ik in Augustus 1893 voor de ‘Nieuwe Tijd’ schreef.
In donkere dalen, uit vunzige holen,
Op de grijsgrauwe hei, in het stinkend moeras,
In sloppen en stegen, waar zwaar de lucht is,
Uit de eeuwen - eeuwenlange ellende....
Heffen zich bleeke gezichten,
Gaan vuisten omhoog,
Komen vermagerde lijven overeind.
Het eerste licht van den morgen valt over hen Rechter gaan de lichamen overeind Hooger heffen zij de hoofden naar den kant der zon;
Zij strekken de armen uit, opgespalkt de oogen;
Open gaan de monden - zij willen spreken Rooder wordt de gloed der zon over hen De lichamen krijgen een schok In drommen staan zij, als dennen in 't woud Een roep weerklinkt - de drommen bewegen zich ‘Voorwaarts, voorwaarts!’ - klaroenen klinken,
Wuivende vanen wapp'ren vooraan De schitterende zon werpt zijn glans overal,
En in den juichenden morgen
Trekken de juichende scharen:
‘Voorwaarts, voorwaarts!’ dondert de kreet,
‘Wij willen mensch zijn!’
Tot steun willen wij hun zijn;
Hen voorbereiden voor 't groote werk,
Dat zij moeten verrichten,
Priesters, Krijgslieden, Onderwijzers,
Profeten van den Nieuwen Tijd,
Dat alles moeten wij zijn.
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De bevende bende der heerschers
Noemt ons: de misleiders der massa,
Eerzuchtigen, haatzaaiers, ophitsers,
Gewetenlooze onwetenden;
Zij opent hare kerkers voor ons,
Tracht ons te worgen met den honger,
Omringt ons met hare spionnen....
En de arme ontwaakten zijn nog geteekend
Met het erflijk merk der ellende:
Zij eischen van ons, hun gelijk te zijn
In haat, gevolg van 't geleden onrecht
En onverstand door gebrek aan weten.
Hun wantrouwen spookt steeds rondom ons
En hun afgunst volgt ons op den voet
Zóó, gaande tusschen vloek en bedreiging,
Waar de honger wacht en de kerker gaapt,
Waar 't onverstand brult en d'afgunst venijn spuwt,
Waar verraad aan alle kanten loert Zóó gaande zonder eenigen staf
Dan het vlekkeloos rein geweten Zóó, vergood en miskend, meest onbegrepen,
Gaat de propagandist mede
Met het wassend leger der ontwaakten,
Met de blinden, die ziende worden,
Met de onbewusten, die bewust worden,
Den Nieuwen Tijd tegemoet....
Nu nog in neev'len langs de ravijnen,
Langs den dond'renden bergstroom,
Onder het loeien der orkanen....
Tot eenmaal de Menschheid vrij zal zijn,
Als in 't vergeten graf zijn stof reeds is vergaan.
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Toch kwam er één lichtpunt. Op mijn kantoor kreeg ik onverwacht bezoek van een
statig man, die een Hollander bleek te zijn, in Duitschland woonachtig, Bahlmann
geheeten. Later werd het duidelijk, dat zijn ideeën min of meer overspannen waren,
maar op dat oogenblik kwam hij als een reddende engel tot mij en gedroeg zich
tegenover mij zóó, dat ik hem nog steeds met dankbaarheid gedenk, hoewel onze
verhouding sedert is verbroken. Hij zeide tot mij: ‘Ik kom bij u naar aanleiding van
uw krant; ik heb uw werk van het begin af gevolgd en dìt is mij duidelijk geworden:
zooals u nu leeft en werkt gaat het niet langer. Ik raad u aan op te houden met de
praktijk en u geheel aan het socialisme te wijden.’ Ik stond juist op het punt te
vertrekken voor een propagandareis en hij bood aan mij te vergezellen. Onderweg
deelde hij mij zijn goede opinie over mij mee, die wel wat overdreven was en vertelde
daarop van zijn eigen leven. Hij had de kas van de Duitsche partij langen tijd onder
zijn hoede gehad en Bebel en Liebknecht bij zich als gasten geherbergd. Voor de
leiding van een gezonde sociaaldemokratische beweging in Nederland was nu zijn
oog op mij gevallen.
Ik was tezeer door de omstandigheden gedrukt om zoo maar op zijn plannen in
te gaan en na een paar dagen te hebben nagedacht, schreef ik hem, dat ik aan zijn
goede raadgevingen niets had zonder geld en vroeg hem ronduit, in hoeverre hij
genegen was, mij een rentelooze leening toe te staan. Toen noodigde hij mij uit tot
een onderhoud in Kassel, waar hij mij een renteloos voorschot van f 3000.- gaf.
Bovendien stelde hij mij in staat het Duitsche partijkongres te Keulen bij te wonen,
waar ik gelegenheid had nader met de Duitsche beweging kennis te maken; over
mijn bevindingen bracht ik in onze krant uitvoerig verslag uit.
Ik voelde het als een noodzakelijkheid de vijandige
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omgeving in Amsterdam te verlaten en een geheel nieuw terrein zelfstandig te gaan
bewerken. Ik was dus wel bereid in te gaan op het verzoek van een groep
Utrechtsche spoorwegambtenaren, mij in hun plaats te willen vestigen.
Poutsma deed, nu het eens zoover gekomen was, nog pogingen mij voor zijn
krant te behouden. Hij zag in, dat het een ongeluk voor hem was, dat ik mij uit de
‘Nieuwe Tijd’ terugtrok en in Utrecht een eigen blad ging oprichten. Van der Goes
en Polak beteekenden in dien tijd nog niet genoeg op journalistiek gebied om het
blad te kunnen redden, dat dan ook in 1894 te gronde is gegaan. Maar voor mij brak
er een betere periode aan. Ik kon nu voldoen aan den langgekoesterden wensch,
in mijn eigen richting als sociaal-demokraat werkzaam te zijn.

Eindnoten:
débâcle = ondergang.
Program van Gotha: In 1875 vereenigden de twee socialistische richtingen in Duitschland, de
aanhangers van Lassalle en die van Marx, zich tot één partij op het kongres van Gotha. Hier
werd een program aanvaard, dat een kompromis vormde tusschen de marxistische en de
lassalleaansche beginselen. In 1891 is het door het marxistische program van Erfurt vervangen.
urgent = dringend.
Heemskerk Azn., konservatief staatsman, vader van den tegenwoordigen anti-revolutionairen
politikus, onder wiens regeering de Grondwetsherziening van 1887 tot stand is gekomen.
De Duitsche rijkskanselier Bismarck trachtte de opkomende sociaal-demokratie te vernietigen
door de Socialistenwet, die hij in 1878 deed aannemen. Deze wet, waarbij socialistische
vergaderingen en optochten werden verboden en de bestaande vereenigingen werden ontbonden,
stichtte tijdelijk in de socialistische organisaties groote verwarring, maar bleek op den duur
onmachtig, den wassenden invloed der socialistische beginselen te stuiten. In 1890 is de wet
ingetrokken en Bismarck gevallen.
Wilhelm Liebknecht, 1826 - 1900, verdedigde met Bebel in Duitschland de marxistische beginselen
tegenover de aanhangers van Lassalle. In 1869 stichtten zij de Eisenacher partij.
déconfiture = finantieele moeilijkheden.
determinisme = de leer, die den mensch beschouwt als beheerscht door de omstandigheden.
Panama: naar aanleiding van de ‘Panama-schandalen’ in Frankrijk, waar in 1892 gebleken was,
dat de zwakstaande maatschappij, die het graven van het Panamakanaal uitvoerde, vele
millioenen had uitgegeven, om de pers, enkele kamerleden en zelfs een minister om te koopen.
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III. Onder de Utrechtsche arbeiders
DE ‘BAANBREKER’ - ‘RECHT EN PLICHT’ OPGERICHT - VAN DER WALLEN - GEESTELIJKE
VOORLICHTING - HERINNERINGEN VAN UTRECHTSCHE KAMERADEN - MIJN BROEDER DIRK

- DE KAPBEWEGING EN HAAR GEVOLGEN - PROPAGANDA-AVONTUREN - DE RADIKALEN
HELPEN ONS AAN PUBLIEK - KONFLIKT MET DE STOLWIJKSCHE BOEREN - PROCESSEN
De uitnoodiging mij in Utrecht te vestigen was uitgegaan van een ontwikkelingsklub
van spoorwegambtenaren, ‘De Vrije Gedachte’, waarvoor ik vroeger eens een rede
had gehouden. Er bevonden zich enkele Friezen onder, die lezers van de ‘Sneeker
Courant’ en de ‘Nieuwe Tijd’ waren gebleven. Zoo had ik mij daar dus door mijn
mondeling optreden en door mijn krant een zekeren aanhang verschaft, die mij als
steunpunt kon dienen bij de propaganda in Utrecht. Ik stelde de voorwaarde, dat
men een kleine waarborgsom bijeen zou brengen, liefst uit vele bescheiden bijdragen,
om mij het bewijs te leveren, dat ook in ruimer kring mijn overkomst werd gewenscht,
zoodat ik voor mijn arbeid op een zeker resultaat zou kunnen rekenen. Het was een
stad met veel fabrieken en werkplaatsen en een talrijke arbeidersbevolking, maar
de oude socialistische beweging had er slechts weinig aanhang kunnen krijgen en
ik herinner mij in de ‘Utrechtsche Courant’ de opmerking te hebben gelezen, dat ik
bedrogen zou uitkomen, als ik in Utrecht propaganda wilde maken; volgens dat blad
was in het oude Sticht voor de sociaal-demokratie geen plaats. Een korte tijd van
hard werken was voldoende om het bewijs te leveren, dat het blad ongelijk had.
Het was mij niet mogelijk te Utrecht een huis te krijgen en daarom hadden wij er
een gehuurd op naam van Kenther, die met mij meetrok voor de administratie van
de krant, die ik in die plaats dacht te beginnen.
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Ik verkocht alle waardevolle deelen van mijn inboedel en zoo kregen wij het geld
voor de verhuizing bij elkaar. De nieuwe woning, Leidsche weg 17c, werd eind
November 1893 betrokken door onze kolonie, die bestond uit mijn gezin, dat van
Kenther, onze oude dienstbode uit Leeuwarden en Marten van de Tempel, die ik
voor de kolportage had meegenomen. Maar ik was al spoedig gedwongen hem
naar Leeuwarden te laten terugkeeren, omdat er voor alle monden geen eten was.
Mijn voornaamste wapen was de krant ‘De Baanbreker’, een bescheiden blaadje,
vooral voor de fabrieksarbeiders berekend; het eerste nummer verscheen den 2en
December 1893, Om de arbeiders langzamerhand in onzen strijd te betrekken, gaf
ik iedere week artikeltjes over misstanden bij Utrechtsche patroons. Zoo hekelde ik
de houding van den grooten werkgever Hamburger, die zijn arbeiders met ontslag
had bedreigd, als zij een vergadering zouden bijwonen, door mij bijeengeroepen
om een afdeeling van den Metaalbewerkersbond op te richten; bij den ingang van
de zaal stonden een paar onderbazen verdekt opgesteld om de namen op te nemen
van hen, die zich aan het verbod niet zouden storen.
In den aanvang van ons verblijf te Utrecht werd er, onder leiding van een priester,
een vergadering van spoorwegpersoneel bijeengeroepen. Het doel was, al werd
het niet met zooveel woorden gezegd, een zoogenaamde strijdbrekers-brigade te
vormen: als zoodanig heeft die vereeniging, ‘Recht en Plicht’ genaamd, dan ook
een jaar of wat bestaan, maar bij de ontwikkeling van de moderne vakbeweging en
bij het mislukken van àlle pogingen om deze het werk uit handen te nemen, moest
zij tenslotte te gronde gaan. Van der Wallen, een aktief lid van de socialistische
vereeniging van spoorwegpersoneel ‘Steeds Voorwaarts’, had mij op die vergadering
opmerkzaam gemaakt en
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wij gingen er samen heen. Ik nam deel aan het debat en ook uit de vergadering zelf
kwamen al gauw protesten, met name van den spoorwegman van der Veen, wiens
naam men voor het gemak maar onder den oproep voor de bijeenkomst had gezet,
zonder dat hij er iets van af wist. Ook van der Wallen voerde het woord en las de
statuten van ‘Steeds Voorwaarts’ voor. Dat hij hier in het openbaar voor zijn
overtuiging uitkwam, zou zijn ondergang worden. Hij werd ter verantwoording
geroepen voor zijn optreden en moest in Amsterdam voor de direktie van de H.IJ.S.M.
verschijnen. Men eischte van hem, dat hij als een rekruut in de houding zou staan
en hij werd op de grofste wijze toegesproken; doch hij hield zich goed, wees er op,
dat men nooit van hem had kunnen zeggen, dat hij zijn plicht verzaakte en eindigde
met de verklaring, dat hij niet kon beloven voor zijn ideaal geen propaganda meer
te zullen maken; dan moesten de heeren hem maar liever direkt ontslaan.
De moedige houding van dezen man is één van de mooiste feiten, die ik ooit heb
meegemaakt. In de ‘Baanbreker’ wijdde ik een artikel aan het geval, waarin ik o.a.
schreef; ‘De heeren moeten nu wel weten, wat zij doen. Willen zij de veiligheid van
het publiek op de sporen bevorderen, zoo dienen zij niet door tyrannieke daden een
leger van in het geheim werkende beambten te kweeken. In 't belang van het publiek
moeten de spoorwegbeambten als mensch vrij kunnen zijn, moet er geen klubje
wraakzuchtigen worden opgekweekt, die met steeds ingehouden woede hun taak
vervullen.’ En toen van der Wallen werkelijk ontslagen werd, openden wij in onze
krant een strijdpenning voor hem en hielpen hem, totdat hij op nog jeugdigen leeftijd
van ons werd weggerukt. Hij was een van onze beste medestrijders.
In de ‘Baanbreker’ hadden de arbeiders, ingeval van
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staking en tegenover onbillijke toestanden in hun werkplaats, een vriend, waar zij
op konden rekenen. Het bleek mij al spoedig, dat dit op prijs werd gesteld. Maar ik
wilde meer dan alleen steun verleenen; ik wilde hen geschikt maken hun strijd uit
eigen kracht te voeren. Daarom bevatte de ‘Baanbreker’ gewoonlijk een hoofdartikel
met een zoo eenvoudig mogelijk gestelde verhandeling over een van de
grondbeginselen van het socialisme; en in denzelfden trant bespraken wij van week
tot week de beteekenis voor de arbeidersklasse van de voornaamste gebeurtenissen
in het buitenland. Over de Belgische beweging bevatte het blad brieven van Van
Kol. Bovendien verzuimden wij niet om als goede ‘parlementairen’ de debatten in
de Tweede Kamer te volgen en zooveel mogelijk de belangstelling in het
kiesrechtvraagstuk levend te houden.
Wilden wij de ‘Baanbreker’ in handen van de arbeiders brengen, dan was het noodig
er de straat mee op te gaan. In het begin was het niet mogelijk hulp voor het
kolporteeren te krijgen en waren Kenther en ik gedwongen met zijn tweeën de stad
in te gaan, Zaterdagavonds, om op drukke punten onze roep te laten klinken: ‘Koopt
en leest de “Baanbreker”!’ Op een hoek van een straat nam ik mijn standplaats en
riep mijn krant uit en het duurde niet lang of zij kwamen van alle kanten, groot en
klein: daar was een oud vrouwtje, dat haar gerimpelde, beverige handen uitstrekte:
‘Geef m'es een kraant, boas’; daar was de jonge arbeider met een trek van verbeten
woede op het gezicht; daar was een klein meisje, door haar ouders om de krant
uitgestuurd. Allen met verschillende handen, die ik nog vóór mij zie, gretig grabbelend
naar het blad. De Zaterdagavondmarkt op het Vreeburg leverde een vruchtbaar
arbeidsveld en bij het uitgaan van de bureau's van de Staatsspoor verkochten wij
op den duur
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goed. Al gauw was bij de partijgenooten de eerste angst overwonnen en kregen wij
bij de kolportage hulp, o.a. van Van der Wallen, den ontslagen haltechef, trouwe
Utrechtsche kameraden als Dijkman en Ravestein en van den bloemenverkooper
Smit, terwijl wij een krachtigensteun vondenin Tap. Oudegeestheeft van deze feiten
in het Gedenkschrift ‘Na tien Jaar’ de volgende beschrijving gegeven: ‘Nog zie ik in
gedachten den reus Tap door de Elizabethstraat stappen, vlak achter een
politieagent, die juist dien dag wegens mishandeling van een arbeider in 't blad
gesignaleerd was en hoor ik zijn tergend geroep: “Nou ken je lezen, hoe de diender
No.... de arbeiders behandelt”; - en langzaam, stap voor stap, in gelijken pas achter
zijn deerniswaardig slachtoffer, klonk helder in de winterlucht de roep als een
verpletterende aanklacht in de ooren van den drom volks, die dit tweetal omringde;
nog zie ik Pieter Jelles zelf, met zijn jekker aan en de wollen muts over de ooren,
zijn kranten verkoopen bij “De stad Parijs”. Nog hoor ik de gedempte vraag der
vrouwen, beladen met de Zaterdagavond-boodschappen, aan hare mannen: “Is 'm
dat nou?”.... En de ouderen van dagen schudden meewarig het hoofd, omdat het
fatsoen zóó de wereld uit was, dat een “advokaat”, met een wollen muts op, kranten
stond te verkoopen in een sneeuwbui.’
Na verloop van tijd werd ik, na afloop van de kolportage, door een duizendtal
arbeiders naar mijn woning begeleid en van het balkon af sprak ik hen toe. Natuurlijk
trachtte de politie dergelijke demonstraties te beletten. H. Tap, de broer van den
reusachtigen ‘Baanbreker’-kolporteur, was zoo vriendelijk zijn herinneringen uit die
dagen voor mij op schrift te stellen en daaraan ontleen ik, naar aanleiding van de
kolportage, het volgende:
‘Herhaalde malen waren er opstootjes, als Troelstra kolporteerde met de
“Baanbreker”. Wanneer er verga-
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dering was van de spoorwegvereeniging “Steeds Voorwaarts”, gebeurde het vaak,
dat één der leden binnenkwam met het bericht, dat Troelstra en andere kolporteurs
het zwaar te verantwoorden hadden. Dan werd de vergadering opgeheven en werd
er in een klein winkeltje in de buurt een bosje hout gekocht, zooals je vroeger kon
koopen voor 3½ à 4 cent, en ieder gewapend met een talhout, trokken zij de
binnenstad in en vormden een gewapend peleton achter Troelstra en de zijnen aan.
Het was dan een geweldige stoet, die menigmaal door de politie met de blanke
sabel uit elkaar werd gejaagd. Als Troelstra dan naar huis ging naar de Leidsche
weg, met eenige duizenden menschen achter zich aan, dan sloot de politie de
hekken van de Cathrijnebrug en Troelstra mocht er alleen door en dan bleven de
hekken dicht, totdat Troelstra uit het gezicht verdwenen was.’
Hierbij werd een rol gespeeld door een befaamde socialisten-pétroleuse, Ka
Blommers, die door de studenten werd opgestookt om tegen de socialisten op te
treden. Op een avond bereikte ons de mare: Ka Blommers komt, wees op je hoede.
Werkelijk daagde de gevreesde verschijning op aan het hoofd van een troep trouwe
volgelingen, maar wij gingen kalm onzen gang en hoewel de toestand dreigend
scheen, werden wij niet ernstig in de kolportage gestoord. Zij had haar glorie al
overleefd en in de jaren vóór mijn komst in Utrecht haar kruit op Domela
Nieuwenhuis, Van der Goes en Van Emmenes verschoten. Het kwam zoo ver, dat
zij op een openbare vergadering één van haar dierbare telgen aan ons moest
afstaan, die, toen een trouwgebleven zoon herrie trachtte te maken, zijn broer op
onzachte wijze uit de zaal verwijderde.
Ernstiger was de botsing met katholieke Sint Josefsgezellen, die uitgezonden
waren om ons bij het kolporteeren lastig te vallen. De politie was wel gedwon-
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gen in te grijpen en er was vrij wat beleid noodig om te voorkomen, dat de kolportage
voor goed onmogelijk zou worden gemaakt.
Kenther en ik moesten mèt onze gezinnen grootendeels van de exploitatie van de
‘Baanbreker’ leven, wat slechts met de grootste moeite gelukte. Als Kenther
Zaterdagsmiddags met het kolporteeren een paar gulden bij elkaar had, bracht hij
die gauw naar huis, want anders was er geen geld om de inkoopen voor den Zondag
te doen. Gelukkig gingen de inkomsten van de krant vooruit. Februari 1894
verkochten wij in Utrecht op straat per week 700 exemplaren. Tegen het einde van
hetzelfde jaar was dat getal tot 2500 gestegen. Als wij in een nummer schreeuwende
misstanden in fabrieken bespraken, was de verkoop nog een stuk grooter; was het
echter slecht weer, dan kon het zijn, dat wij met honderden nummers bleven zitten.
Bovendien breidde het terrein van werkzaamheid van de ‘Baanbreker’ zich tot andere
plaatsen uit. In Amersfoort hadden wij na verloop van tijd een omzet van 1000
exemplaren, in Gouda brachten wij het tot een 300. Op den duur kolporteerden wij
buiten de provincie, o.a. te Leiden en te Arnhem.
Op het Kongres van de Duitsche partij te Keulen had ik Bebel gevraagd of de
Duitsche partij bereid zou zijn een sociaal-demokratisch blad in Nederland te steunen;
door de Duitschers werd dit natuurlijk als een strijd tegen de richting-Nieuwenhuis
opgevat. Op het kongres was een bespreking gevoerd over steun aan socialistische
bladen in landen, waar de beweging nog zwak was en na afloop ontwikkelde ik in
een gesprek met Bebel mijn ‘Baanbreker’-plannen. Hij antwoordde: ‘Sie haben
gesehen, dass wir keine Barbaren sind’ en hij beloofde een bijdrage van f 1000.- te
zullen geven.
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Maar er dook andere hulp op, die het onnoodig maakte het aanbod van Bebel te
aanvaarden. Op een goeden dag kregen wij bezoek van Bahlmann. Hij had altijd
iets wonderlijks over zich en wij waren zeer benieuwd, wat zijn komst ons brengen
zou. ‘Vertel eens, hoe gaat het met je krant?’ vroeg hij. Ik liet hem de boeken
voorleggen en nadat hij kennis had genomen van den stand van zaken, haalde hij
zijn portefeuille te voorschijn en vulde het tekort aan. Dergelijke bezoeken herhaalden
zich van tijd tot tijd en bij een volgende gelegenheid drong hij er op aan, dat de prijs
van het blad, die tot dien 3 cent had bedragen, tot 2 cent zou worden verlaagd met
de belofte het verlies op zich te nemen. Dan verdween hij weer. Altijd deed hij mij
met zijn platten, ronden hoed en zijn cape aan den Vliegenden Hollander denken.
Onze ‘Baanbreker’ was Bahlmann's afgod. Hij bracht zelfs een bezoek aan het
radikale Kamerlid Gerritsen, om hem te vragen, waarom hij niet op de ‘Baanbreker’
was geabonneerd; geen politikus kon volgens hem buiten die krant.
Hij ging zoo ver, dat hij midden in Den Haag, in de Gortstraat, een huis kocht en
daar Kenther installeerde als Haagsch agent van onze krant, terwijl hij hem tevens
in staat stelde een sigarenwinkel te openen. Doch de resultaten daar beantwoordden
niet aan zijn verwachtingen, het aantal verkochte exemplaren bleef klein en daarom
verscheen hij zelf in Den Haag om te laten zien, hoe het moest worden aangepakt.
Het bleek bij die gelegenheid, dat het kolporteeren van een arbeidersblad toch niet
zoo gemakkelijk was als Bahlmann zich had voorgesteld. Hij nam een pak kranten
onder zijn arm en posteerde zich bij den uitgang van de fabriek van Enthoven.
Zooals hij daar stond, groot van gestalte en deftig gekleed, trok hij wel veel kijkers,
maar slechts weinig koopers. Het werd hem al
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gauw blijkbaar te benauwd en na verloop van tijd verscheen hij dan ook weer in de
Gortstraat, gevolgd door een groote menigte. Hij was zeer zenuwachtig en wàt
verheugd in het huis van Kenther veiligheid en rust te vinden. Het was de eerste en
de laatste keer, dat Bahlmann persoonlijk aan de kolportage deelnam. Het Haagsch
agentschap van de ‘Baanbreker’ moest weer worden opgeheven.
Ik herinner mij niet nauwkeurig, hoelang Bahlmann als onze geldschieter optrad,
maar wat onze verhouding betreft kwam er een kink in de kabel. Toen ik op een
keer terugkwam van een propagandareis werd mij meegedeeld, dat Bahlmann naar
mij had gevraagd en dat hij slecht te spreken was geweest. De zaak was deze: ik
vermeldde reeds, dat ik het mijn taak achtte bij stakingen de strijdende arbeiders
met mijn krant te steunen. In dien tijd was er een groote staking van typografen bij
van de Weijer. Nu hadden de arbeiders zich een minder juiste handelwijze
veroorloofd; in dien tijd van rechteloosheid moesten zij wel eens tot daden komen,
die principieel niet aanvaard konden worden. Zij waren zelfs tot sabotage
overgegaan, door een schroef uit een machine te draaien. Van werkgeverskant
werd er groote drukte over gemaakt en Bahlmann vond het verschrikkelijk. ‘Zooiets
wensch ik niet,’ had hij tot mijn vrienden gezegd.
Ik schreef hem toen een brief, waarin ik zeide: ‘Wij moeten elkaar goed begrijpen.
Jij geeft aan de beweging wat geld, ik geef er mezelf aan. Als je mij als oudere
vriend raad geeft, neem ik die graag in overweging, maar ìk moet tenslotte de
verantwoordelijkheid blijven dragen.’ Bahlmann was door dit incident erg in zijn wiek
geschoten en er kwam een einde aan onze vriendschappelijke verhouding. Het
speet mij wel, maar ik kon niets van mijn onafhankelijkheid prijsgeven.
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Het mooie van mijn werk in Utrecht was, dat ik daar de arbeiders, van den grond
op, sociaal-demokratisch kon scholen. Ik kwam er in aanraking met aardige,
intelligente kerels, waaruit het mogelijk was de kern van een goede organisatie te
vormen. Iederen Zondagmorgen kwam een vijfentwintigtal partijgenooten in mijn
huis bijeen voor een meer wetenschappelijken kursus, waaraan ook een paar
studenten deelnamen. Als leiddraad had ik genomen het boek van Friedrich Engels
‘Over den oorsprong van familie, privaateigendom en staat’, dat mij gelegenheid
gaf mijn hoorders op de hoogte te brengen van de Marxistische ekonomie en politiek.
Het waren nuttige ochtenden voor mijn toehoorders èn voor mijzelf en ik heb er veel
genoegen en voldoening van beleefd. De stof voor mijn kursussen verzamelde ik
op de Universiteitsbibliotheek, waar ik die jaren de gelegenheid vond aan de
theoretische ontwikkeling, die voor een propagandist onmisbaar is, te werken.
Dit werk werd voortgezet in de bijeenkomsten van de de arbeiders-kiesvereeniging,
die later werd opgericht, waar ik kursussen hield over de verschillende socialistische
stelsels en den arbeiders argumenten verschafte voor de debatten met hun
kameraden. Toen eenmaal het nieuwe Volksgebouw was geopend, gaf dit lokaal
ons gelegenheid om onzen Zondagavond in breeden kring aan ontspanning te
wijden. Zoo trokken wij ook de vrouwen tot de beweging. Na een korte inleiding over
een onderwerp van politiek belang, studeerden wij de socialistische liederen in,
waarbij ik zoo noodig als voorzanger optrad.
Aan het relaas van H. Tap ontleen ik de volgende anekdote, die teekenend is
voor de verhoudingen in de Utrechtsche beweging: ‘Op het eerste kongres van de
S.D.A.P. zou van Waveren afgevaardigde van Utrecht zijn. Maar hij was de ochtend
van het kon-
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gres verhinderd en vroeg aan Nicolai, een vurig werker met de ‘Baanbreker’, in zijn
plaats te gaan. Maar Nicolai antwoordde, dat het onmogelijk was, omdat hij geen
schoenen had. - Toen van Waveren 's middags toch op het kongres kwam, zat
Nicolai daar al. ‘Hoe kan dat?’, zei van Waveren. ‘Ik dacht, dat jij geen schoenen
had.’ - ‘Nu heb ik wel schoenen‘, zei Nicolai, ‘ik ging vanmorgen naar Troelstra's
huis, maar er was niemand thuis. Toen zag ik een paar schoenen staan, die heb ik
maar aangetrokken en nou zit ik hier op de schoenen van Troelstra.’
Het zoogenaamde ‘kleine werk’, het werk van mensch tot mensch, dat ik in Utrecht
had te doen, had zijn groote bekoring voor mij. Ondanks de materieele moeilijkheden
was het een heerlijke tijd, vergeleken bij Amsterdam. Hierwerd ik door de arbeiders
beschouwd als hun kameraad, het mooiste, wat men als sociaal-demokratisch
werker kan ondervinden. De partijgenooten kwamen als vrienden bij ons aan huis
en ik was hun raadgever, ook in partikuliere zaken.
Een nieuwe wereld ging voor mij open. Ik zag een stuk arbeidersbeweging groeien
onder mijn handen; hoop en groote verwachting bezielden mij. Er was in dien eersten
tijd in Utrecht een zekere opgetogenheid over mij gekomen, die de lui aantrok en
zich ook van mijn medewerkers meester maakte. Ik was meer dan een politiek
aanvoerder. De menschen om mij heen verlangden naar ontwikkeling en naar inzicht.
Ik was in staat hun die te geven. Er zat voor mij een diep stuk ethiek in dat werk,
wat ook door de partijgenooten begrepen is. Toen ik in Utrecht kwam, kende ik die
stad niet van vroeger en ik zag haar in die jaren van denzelfden kant, als de arbeiders
haar zagen. Dat waren nieuwe machtige indrukken voor mij. Wat ik in Amsterdam
niet gevonden had, vond ik hier: een frisschen kijk op het leven en de belofte voor
de toekomst, die
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in het sukses van mijn werk school.
Ik herinner mij een vergadering op een Zondagmorgen, belegd in verband met
de drukkersstaking, om den menschen het belang van een eigen arbeiderspers
duidelijk te maken, wat, gezien de treurige houding van de burgerpers, meer dan
noodig was. En toen ik daar voor mijn gehoor stond, zat vlak voor mij een afgebeuld
arbeider, met ongeveer geen leven meer op zijn gezicht; onwillekeurig richtte ik mijn
speech tot dien man en ik stond verstomd van de verandering, die ik op zijn gelaat
waarnam. De oogen begonnen te glanzen, de harde trekken ontspanden zich, het
leven keerde erin terug. Zoo werkt het gesproken woord op den arbeider, als het
maar eenvoudig is en de spreker in staat is kontakt te scheppen tusschen zich en
zijn gehoor.
Het was mij een vreugde door een bezoek, dat mijn sekretaris onlangs aan Utrecht
bracht, te vernemen, dat mijn kameraden uit dien ouden tijd rijke en dankbare
herinneringen aan die periode hebben bewaard en dat zij volkomen hebben
begrepen, wat de strekking van mijn werk was. Ik kan niet beter doen dan letterlijk
weergeven, wat één van hen, mijn vriend Dijkman, verklaarde: ‘De geest van de
“Baanbreker” en van de kursussen van Troelstra was verheffend. Het idee was:
door menschenliefde tot verheffing van de maatschappij. Daardoor hadden wij ook
de kracht om alle verachting te trotseeren. Wij waren ervan overtuigd, dat het belang
van de geheele menschheid door het socialisme werd gediend, niet alleen dat van
de arbeiders. De verbetering van den materieelen toestand had tot einddoel: een
hooger geestelijk leven. - Wij zagen, dat er bij Troelstra in huis gebrek was en
daarom vertrouwden wij hem zoo volkomen. Zelf sprak hij daar nooit over, maar bij
toeval hoorden we eens van het meisje, dat hij in huis had, dat het vaak voorkwam,

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

86
dat de familie zonder eten naar bed moest. Toen hebben wij in stilte allemaal wat
op zij gelegd, de één een kwartje, de ander twee kwartjes en zoo brachten wij f 25.bij mekaar, die we eens in de maand, 's avonds als alles donker was, in zijn bus
stopten. - Altijd was Troelstra er op uit ons wat te leeren; hij maakte je niet alleen
sterk in den strijd, hij maakte een mensch van je. O, wat heb ik soms van hem op
mijn kop gehad, maar later begreep je dan, dat je het had verdiend.’
En een andere oude kameraad, Ravestein, zei nog: ‘Ik was, toen Troelstra in de
stad kwam, sekretaris van de afdeeling van den ouden Bond en wij waren van te
voren al tegen hem opgezet. Eerst moest ik van dien advokaat niets hebben, maar
dat veranderde toen ik een paar keer bij hem aan huis was geweest. Als je hem
voor de arbeiders aan de gang zag, kon je niet anders dan van hem houden. In het
begin maakte op mij ook groote indruk, dat hij nooit bang was; bij kloppartijen wilden
wij een ring om hem heen vormen, maar daar wou hij nooit van weten; als het er
op aan kwam, gebruikte hij zijn wandelstok zoo goed, dat ik zeker geloofde dat hij
vroeger als student geschermd had. - Zoo ongemerkt leerde je altijd van Troelstra;
als je samen naar een vergadering wandelde, merkte je, als je aankwam, dat je
weer even een kursus van hem had gehad. - Wie dien eersten tijd niet heeft
meegemaakt, kan er zich nooit een idee van maken: het is de mooiste tijd van mijn
leven geweest.’ Deze laatste uitspraak hoorde mijn sekretaris van alle oude
partijgenooten in Utrecht, die hij uit mijn naam bezocht.
Mijn groeiende invloed wekte vooral ongerustheid bij de Roomsche geestelijkheid;
maar met den laster over mijn persoon, waarmee men ook van die zijde mij trachtte
te bestrijden, had zij weinig sukses. Ik ben nooit anti-klerikaal geweest en heb nooit
moeite gedaan, den menschen hun godsdienstige overtuiging af
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te nemen. Juist daardoor hadden de geestelijken weinig vat op mij en moesten zij
het met verdachtmakingen probeeren. Het gezin van Dijkman bijv. was door en door
katholiek; om hem is tusschen den klerus en mij een lange strijd gevoerd. Vooral
de vrouw van Dijkman werd bestookt en ik zal hier maar niet herhalen, wat voor
wandaden en onzedelijkheden mij in de schoenen werden geschoven. Maar deze
laffe manier van doen had op die vrouw een averechtsche uitwerking. Als ik bij haar
thuis kwam, kon ik aan de plaats van het wijwaterbakje zien, hoe het er mee stond.
Eerst had dat bakje midden in de kamer gehangen; een tijd later vernam ik van haar
man, dat het naar de bedstee was verhuisd en tenslotte werd mij meegedeeld, dat
het spoorloos was verdwenen. Daarin weerspiegelde zich, hoe die vrouw, door het
optreden van de geestelijken zelf, langzamerhand van de kerk vervreemdde.
Ik wil hier thans een en ander meedeelen over de moeilijkheden, waarin mijn broer
Dirk door toedoen van mijn Vader was geraakt. Toen de tijd daar was, dat hij naar
de middelbare school zou gaan, had ik er op aangedrongen, dat hij niet naar de
H.B.S., maar naar het Gymnasium zou worden gestuurd, teneinde hem het tijdverlies
te besparen, waar ik indertijd toe gedwongen was geweest. Ik had sukses, maar
Dirk bleek op den duur weinig hart voor de studie te hebben: hij was een aardige
levendige kerel, maar had minder dan ik een wetenschappelijke natuur en was meer
dan ik fantast. Hij geraakte al vroeg onder de menschen en toonde de noodige
belangstelling voor de Friesche meisjes. Overigens was hij een onbedorven jongen
met dichterlijken aanleg en onze verhouding was heel prettig, met van zijn zijde een
tikje overdrijving naar den goeden kant.
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Maar na mijn intrede in de arbeidersbeweging en het konflikt met mijn Vader, gelukte
het dezen, Dirk tijdelijk geheel voor zijn doeleinden te gebruiken. Dirk had een hekel
aan de school en wenschte niets liever dan de studie op te geven. Zelf was de
jongen nog niet oud genoeg om de draagwijdte van dat besluit te overzien, maar
mijn Vader nam hem na het einde van de vierde klasse van het Gymnasium af en
gaf hem een plaats op zijn ontvangerskantoor. Dirk trad op openbare vergaderingen
in debat met mijn partijgenooten, maar ik dacht: dat komt wel terecht, en het kwam
ook terecht.
Voor het examen van surnumerair bij de belastingen zakte hij als een baksteen
en ik begreep, dat nu het oogenblik gekomen was, dat ik moest ingrijpen. Vanuit
Amsterdam schreef ik hem een langen brief, waarin ik mijn oordeel uitsprak over
zijn optreden en hem de vraag stelde, wat er van hem moest worden. Omdat hij
een sterk literairen aanleg had, gaf ik hem den raad, zich klaar te maken voor
middelbaar Duitsch en ik had met mijn raad sukses. Zoo was hij van de belastingen
af en kon zijn eigen weg gaan; mijn Vader stemde toe, doch in zijn hart nam hij het
mij zeer kwalijk, dat hiermede de poging, zijn tweeden zoon als voortzetter van zijn
karrière te gebruiken, eveneens was mislukt.
Dirk mocht voor zijn studie naar Duitschland en woonde o.a. een tijd in München.
Daar kwam ‘de duivel’ bij hem en werd hij sociaal-demokraat, o.a. onder den invloed
van de redakteuren van de ‘Münchener Post’, het plaatselijk partij-orgaan. Toen ik
op zekeren dag op mijn kantoor te Amsterdam zat te werken, verscheen Dirk. Ik zei
hem: ‘Je treft het niet, want ik moet naar Twente voor een propagandatocht.’ Hij
vroeg of hij niet mee kon om er verslag van te maken, dat was juist iets voor hem.
Daar had ik niets op tegen. Onderweg vertelde hij mij van zijn leven, dat tot dien tijd
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vrij eenvoudig en gemakkelijk was geweest. De misère zou nu komen, toen mijn
Vader er achter kwam, dat hij met mij op stap was gegaan. Dirk beging namelijk de
onvoorzichtigheid, het verslag van de reis met zijn initialen te onderteekenen, en
op een avond, dat mijn Vader op de societeit zat, werd hem gevraagd: ‘Is je andere
zoon ook al socialist geworden?’ en men liet hem het verslag zien. Hij ontstak in
groote woede en reisde dadelijk naar Professor Sijmons in Groningen om te
informeeren, hoe het met de toekomst van zijn zoon stond. De Professor antwoordde,
dat hij zeker klaar zou komen, maar dat het nog de vraag was of hij hem ooit als
leeraar zou kunnen aanbevelen, daar hij zich te veel bezighield met de sociale
kwestie. Mijn Vader nam toen een hard besluit. Hij ging naar Dirk's kamer en zei:
‘Met de studie is het nu uit. Ik moet je volgens de wet onderhouden en zal je dus
voortaan f 300.- jaarlijks geven, maar geen cent meer; daar moet je je maar mee
zien te redden.’
Het systeem van pressie, dat bij mij geen sukses had gehad, werd dus nu op mijn
broer toegepast. Het erge was, dat deze physiek niet tegen de gevolgen daarvan
was opgewassen. Hij had aanleg voor tering en was aangewezen op een rustig en
verzorgd leven. Maar hij bezat al de opgewektheid van een strijdersnatuur en trok
vol optimisme naar Berlijn, in de hoop daar met lessen en journalistiek werk zijn
kost te kunnen verdienen. Een tijd lang hoorde ik niets bijzonders van hem, alleen,
dat hij bezig was met het vertalen van Multatuli's ‘Vorstenschool’, welk stuk later in
de Reclam-editie is opgenomen, totdat ik in den winter van 1893-'94 een brief van
hem kreeg, waarin hij mij zijn nood klaagde.
Hij verkeerde in groote armoede en had, nadat zijn horloge en andere dingen van
waarde al weg waren, nu ook zijn overjas naar de lommerd moeten bren-
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gen, zoodat hij in de winterkoude zonder jas de straat op moest en dat met zijn
gestel. Later gaf de oude Liebknecht hem geld om de jas terug te halen. Tot dat
alles had mijn Vader hem gebracht! Ik wist er voorloopig niet anders op, dan hem
uit te noodigen bij ons te komen wonen en metons meete werken. Uit den brief, dien
hij als antwoord op die uitnoodiging zond, wil ik een enkelen zin aanhalen:
‘Daaromtrent heb ik mezelf allang geëxamineerd, of ik in staat zou zijn, een werkelijk
zwaren strijd te voeren voor de verlossing van het proletariaat. En daar ben ik zeker
van. Ook de meest vijandelijke hoek is mij lief.... En het zal mij zeer goed zijn eens
geheel op te gaan in de arbeiderskringen. Voorloopig is dus de vraag of ik een bed,
een plaats waar ik schrijven kan en eten kan krijgen.... Ik heb er me nu wat ingedacht.
En 't lijkt me heerlijk toe, een trouw metgezel van de proletariërs te worden.’ En als
postscriptum schrijft hij: ‘Ik begrijp wel, dat het niet de vraag is: praten, redevoeren;
maar: organiseeren, bij mekaar houden, opwekken, en dan ook: overal op post
staan, onverbiddelijk vechten.’
In die moedige stemming reisde hij naar Utrecht en de tijd van samenwerken met
mijn broer is een prachtige herinnering voor mij. Ik had mij zeer op zijn komst
verheugd, maar ondervond eerst een groote teleurstelling. Hij was de oude niet
meer; het leven van ontbering te Berlijn had zijn sporen bij hem achtergelaten. Dat
hij voortdurend kuchte en hoestte maakte mij zeer ongerust. Eén Mei sprak hij te
Rotterdam en menschen, die hem gehoord hadden, zeiden mij, dat zijn stem zoo
zwak was geworden. Aan de ‘Baanbreker’ werkte hij mee door de rubriek ‘Buitenland’
samen te stellen en ook in het opbouwen van de Utrechtsche organisatie stond hij
mij trouw terzijde. Hij was geschikt voor dat soort werk en verwierf zich aller
sympathie. In September 1894 trouwde hij met Sylvie de Vries, een on-
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derwijzeres uit Leeuwarden, die geheel met mijn broers ideeën meeging. Later
schreef zij de muziek voor verschillende van zijn strijdliederen. Hij had zich kort voor
zijn huwelijk als agent van de ‘Baanbreker’ in Amersfoort geïnstalleerd, waar hij
spoedig een groep arbeiders om zich verzamelde. Een paar weken na zijn trouwen
zag Dirk, die een goed zwemmer was, een jongen in het water vallen; hij sprong
hem na en redde hem het leven, maar voor zijn gezondheid was het funest. Het
duurde niet lang of hij gaf bloed op en reeds in Januari 1895 moest hij zijn werk en
zijn huisje in Amersfoort verlaten, om in Arco, een plaats in Zuid-Tirol, herstel van
gezondheid te zoeken. Hij opende daar een pension, dat op den duur voor mijn
broer een kwelling werd. Het kwam zoo ver, dat hij eens een paar studenten, die
hun intrek bij hem hadden genomen, buiten de deur moest zetten. Zijn plan om door
dit pension financieel onafhankelijk te blijven, mislukte, maar mijn Vader begreep,
hem in zijn toestand de noodige ondersteuning te moeten geven.
Toen ‘Het Volk’ was opgericht, publiceerde mijn broer in het daarbij behoorend
Familieblad de gedichten, die nog, als strijdliederen, in de arbeidersbeweging
voortleven en de herinnering aan zijn liefde voor het socialisme en zijn strijd levend
houden. Men vindt ze verzameld in den bundel ‘Meigave’. Bijiederpartijkongres
kwam er van Dirk en zijn vrouw een telegram met gelukwenschen, onderteekend:
‘Twee buiten gevecht gestelden’.
Langzaam maar zeker groeide de eerste maanden van 1894 de socialistische
beweging in Utrecht. Toen had er een gebeurtenis plaats, die ons opeens een stuk
vooruitbracht en den invloed van onze aktie èn van mijn persoon belangrijk versterkte;
die gebeurtenis was de zoogenaamde ‘kapbeweging’. In het eind van Juni
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meende de aannemer, die de kap van het Centraal Station bouwde, dat het
voordeelig voor hem zou zijn, als hij zijn Hollandsche arbeiders ontsloeg en hen
door Belgen verving. Deze daad wekte groote verbittering onder de ontslagenen,
die door de heerschende werkloosheid geen ander werk konden krijgen. Algemeen
verwachtte men botsingen tusschen Hollanders en Belgen en de ‘Baanbreker’
waarschuwde direkt: ‘Zij, (de ontslagenen) moeten wel bedenken, dat de schuld
niet ligt bij de Belgische arbeiders, die waarachtig niet uit weelde hierheen gaan om
voor zeker weinig meer dan een hongerloon te werken’. Den Maandagmorgen na
het ontslag had zich een groep werkloozen op het stationsplein verzameld, in de
hoop, dat er althans voor enkelen nog werk zou zijn. De politie was buitengewoon
zenuwachtig en voordat iemand goed wist, wat er aan de hand was, hakte zij er met
de blanke sabel op in en maakte verschillende slachtoffers.
Ik was dezen morgen buiten de stad op een propagandareis, maar de arbeiders
kwamen onmiddellijk in drommen naar ons bureau en mijn broer Dirk, die zich daar
bevond, nam op uitmuntende wijze de leiding in handen. Hij begreep, dat het onze
taak was, te voorkomen, dat er nog meer bloed zou vloeien en te zorgen, dat de
Belgische en Hollandsche proletariërs de zaak in overleg zouden regelen. Er werd
een vergadering uitgeschreven, waar de ontslagen kapwerkers kwamen en, na
eenige moeite, ook enkele vertegenwoordigers van de Belgen. Mijn broer en ik
voerden het woord en ons beroep op de internationale solidariteit van de
arbeidersklasse viel in goede aarde. Bij het naar huis gaan werden wij, tegen onzen
zin, door een menigte begeleid, zóó groot, als de socialisten er in Utrecht nog nooit
een op de been hadden gebracht. Dank zij het kalm en waardig optreden van de
arbei-
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ders leidde deze spontane demonstratie niet tot nieuwe botsingen.
Een bespreking, die ik met den voorman van de Belgen hield, leverde tenminste
dit resultaat op, dat een deel van de ontslagenen weer werd aangenomen en wij
de toezegging kregen, dat er geen nieuwe Belgen zouden komen. Maar het
voornaamste gevolg van de ‘kapbeweging’ was, dat wij voorgoed het vertrouwen
van de Utrechtsche arbeiders hadden gewonnen; ook in de beruchte ‘Wijk C’, de
burcht van Ka Blommers, hadden wij voortaan vasten voet. En voor onszelf was
het een groote voldoening, dat wij er in geslaagd waren maatschappelijk inzicht en
internationale kameraadschap over de eerste nijd en verwarring te hebben doen
zegevieren.
Eén van de arrestanten, die de politie op den eersten bloedigen dag had weten
te maken, was onze vriend Tap. Hij werd, na ernstige mishandeling, die destijds in
politiebureau's gebruikelijk was, weer vrijgelaten, maar moest later voor de rechtbank
verschijnen, onder beschuldiging een politie-agent een steen tegen het been te
hebben gegooid. Ik trad in de zaak als verdediger op en had vier getuigen, die
verzekerden, dat Tap niet had gegooid. Ook vond ik gelegenheid over den
achtergrond van de zaak te spreken, zoodat dit proces voor ons weer
propagandistische waarde had. Ik zei o.a.: ‘De politie-agenten zijn, zonder noodzaak,
als beesten opgetreden tegen menschen, die de honger wachtte en die wilden
trachten nog werk te krijgen.’ De rechtbank, nog onder den indruk van de
gebeurtenissen, veroordeelde Tap tot drie maanden gevangenisstraf, maar het
Gerechtshof in Amsterdam vernietigde later het vonnis en sprak hem vrij.
Ik verdedigde ook de arbeiders De Neijs en Dussenbroek, die eveneens naar
aanleiding van de kaprelletjes werden vervolgd. De Officier van Justitie maakte van
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die gelegenheid gebruik, mij te beschuldigen van ophitsing der arbeiders. Ik
antwoordde daarop: ‘Bij het vele onrecht, dat hier ligt opgestapeld en waarover de
gewone bladen het diepste stilzwijgen bewaren, is het goed, dat althans één blad
onverbiddelijk alle onrecht aan de kaak stelt. Dat is geen ophitsen, maar rechtmatige
kritiek uitoefenen. De politie zelf hitst op door haar daden, niet hij, die tegen deze
daden protesteert.’
De Zondagmiddagen gebruikten wij om in de kleinere plaatsen in de provincie
propaganda te maken. Met een groep partijgenooten trok ik er te voet op uit en
onderweg vertelde ik over het leven en de beteekenis van de groote voorgangers,
Marx, Lassalle enz. Aan deze tochten heb ik heel wat avontuurlijke herinneringen
bewaard. De gemeente-autoriteiten ontvingen ons, zooals zij een rooverbende
zouden hebben ontvangen. De veldwachters, vaak onder de persoonlijke leiding
van den burgemeester, trachtten ons het kolporteeren te beletten, en verdreven ons
uit het dorp. Maar zij konden niet verhinderen, dat verschillende arbeiders ons
volgden, in de hoop, dat wij nog gelegenheid zouden krijgen een woordje te spreken.
Van een heuveltje aan den kant van den weg sprak ik de dorpelingen toe en later
heb ik vernomen welken indruk die hagepreeken op sommige geesten hebben
gemaakt.
De eerste tocht had als doel het stadje IJsselstein . Het is een klein plaatsje, waar
in de hoofdstraat aan het ééne einde de meergegoeden woonden en aan het andere
einde de armen, voornamelijk stoelenmakers. Wij waren eerst in verspreide orde
door de plaats getrokken om onze bladen uit te deelen en verzamelden ons daarna
op een punt in het centrum van het stadje. Toen ik daar aankwam, gevolgd door
een troep schreeuwende jongens, vond ik onzen vriend van de Tempel, die
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reeds temidden van een groep arbeiders stond te spreken. Ik nam die taak van hem
over, klom op een stoel en deed de arme rietvlechters, die een f 2.50 per week
verdienden, beseffen het menschonteerende van hun bestaan. Den zoon van den
burgemeester, die trachtte te interrumpeeren, zette ik gevoelig op zijn plaats. Het
door mij gesprokene had blijkbaar op een arbeidersvrouw zoodanigen indruk
gemaakt, dat zij, toen ik mijn rede had beëindigd, naar voren sprong en uitriep: ‘Nu
geloof ik niet meer aan God,’ een uiting, die op zichzelf in het door mij gesprokene
geen steun vond, maar op rekening moet worden geschreven van de
onmenschwaardige toestanden en het onrecht, waarop ik de menschen had
gewezen. Toen wij het stadje verlieten, juichte men ons toe en wij meenden al, dat
wij IJsselstein stormenderhand veroverd hadden. Maar toen wij een volgenden
Zondag terugkeerden, had men intusschen de menschen tegen ons opgezet en
mochten wij blij zijn, dat wij er heelhuids afkwamen.
Te Zeist geraakten wij reeds bij ons eerste bezoek in een benarde positie. Van
een caféhouder had ik een zaal gehuurd, maar de man durfde zijn belofte niet
nakomen en weigerde ons den toegang, toen ik met mijn vrienden verscheen. Toen
was een boer, Van Ee, zoo vriendelijk ons een stuk land af te staan. Maar ook daar
kon ik slechts enkele minuten ongestoord spreken, want de eigenaar daagde op en
verkondigde met groot misbaar, dat hij zooiets op zijn terrein niet duldde. Hoewel
we van den huurder, Van Ee, toestemming hadden, maakte de politie dankbaar van
deze gelegenheid gebruik om ons te verwijderen. De ‘Baanbreker’ vertelt hierover:
‘Terwijl Troelstra zijn toespraak wil vervolgen, wordt hij, onder een vreeselijk gedrang
en gejouw van een deel der menigte, door de politie-agenten aangegrepen en trots
zijn tegenstand van de stoel af getrokken, onder hevige protesten van de
partijgenooten.... Toen
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ging het vooruit, voortgedrongen door een schreeuwende massa, onder het zingen
van “Leve Willem III”, “Hang de socialen op”, enz., waarbij menige steen door de
lucht vloog.’ De burgemeester stelde zich nu aan het hoofd van den stoet en
begeleidde ons tot de grens van het dorp zonder ons tegen de molestatie van zijn
‘onderdanen’ te beschermen. Maar eenmaal over de grens van de gemeente bood
de hooge wegberm mij de gelegenheid om voor een talrijk gehoor het laatste woord
over deze gebeurtenissen te spreken, zoodat tenslotte toch propaganda werd
gemaakt.
Te Doorn legerde zich een troep van minstens duizend man voor het café, waar
wij optraden; weldra vlogen de steenen door de ruiten en de kastelein durfde ons
niet langer in zijn lokaal houden, uit vrees voor erger. Zoo moesten wij, totaal
onbeschermd, tusschen horden van barbaren door, onzen weg weten te vinden en
de meergenoemde Tap, een reusachtige kerel, werd beetgenomen en over de straat
gesleurd, tot hem het bloed over het gelaat liep. Wij beschouwden dergelijke feiten
als een offer, dat wij blijmoedig aan onze zaak brachten, en dat ons te nauwer aan
elkaar bond.
Bij de expeditie naar Woerden had mijn broer Dirk de leiding. Het is een plaatsje
met veel steenfabrieken en armoede, maar men was er op de komst der onzen
voorbereid en had de bevolking danig opgestookt. De zes socialisten, die trachtten
onze bladen te verkoopen, werden op een regen van keisteenen getrakteerd
waardoor zij vrij ernstige verwondingen opliepen. Mijn broer weigerde zijn
‘Baanbrekers’ uit handen te geven en door de worsteling, die hierover ontstond,
bleef hij alleen achter onder de vijandige menigte, die hem met schoppen en
vuistslagen bestookte, terwijl de burgemeester werkloos stond toe te kijken. De
rijksveldwachter Groen ontzette Dirk uit zijn levensgevaarlijke situatie en bracht hem
in zijn woning in veiligheid.
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De menigte ontzag zich niet het huis van den rijksveldwachter met steenen te
bekogelen. Nu wist echter Dirk den burgemeester ervan te overtuigen, dat deze
verantwoordelijk was voor zijn leven en onder geleide van den burgervader, met
zijn ambtsketen om, bereikte hij veilig het station. Daar had zich intusschen een
ander tooneel afgespeeld. Onze kleine kameraad Groenberg, was door een hoop
volk naar de nabijzijnde sloot gedrongen en men hield hem daarboven onder
bedreiging hem te zullen laten vallen, als hij niet uitriep: ‘Leve Willem III’. Eerst hield
hij zich moedig, maar bij elke bedreiging liet men hem een eindje verder zakken,
zoodat hij in wanhoop eindelijk uitschreeuwde: ‘Leve Willem III’.
Ik kan niet in bijzonderheden treden over de andere avonturen, die wij op onze
talrijke tochten beleefden; ook Culemborg, Vianen, Vreeswijk, Veenendaal, Hilversum
en andere plaatsen werden nog bezocht. Alleen wil ik nog vermelden, dat wij te
Leiden met bijzondere moeilijkheden te kampen hadden. Van der Wallen trok daar
iederen Zaterdag met een stapel ‘Baanbrekers’ heen en trachtte die op de Breestraat
te verkoopen. Hij is daar door de bevolking zoodanig mishandeld, dat hij er nooit
geheel van is hersteld. De zaak eindigde altijd met het arresteeren van de
kolporteurs, welk feit aanleiding heeft gegeven tot een interessant proces van Van
der Wallen tegen den Leidschen burgemeester, dien hij aansprak voor
schadeloosstelling voor de in beslag genomen bladen.
Het was niet mogelijk te Utrecht voor een socialistische vergadering een zaal te
krijgen. Eén enkelen keer lukte het ons de zaal van Tivoli te bemachtigen voor het
houden van een groote vergadering voor het algemeen kiesrecht. Tijdens die
vergadering hadden verschillende incidenten plaats, waarvan het voornaam-
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ste was, dat ik in antwoord op een anti-revolutionair debater, die het socialisme als
revolutionair had bestreden, zeide: ‘Ook Jezus was revolutionair’. Wat er op deze
woorden volgde, beschrijft de ‘Baanbreker’ aldus; ‘Gefluit, eerst beneden, daarop
boven; beweging en geroep van alle kanten. Velen staan op. Bij de deur midden in
de zaal staat de eeuwige student, die opeens, met zijn stok zwaaiende, het “Wien
Neêrlands bloed”, aanheft waarmede eenigen instemmen. Een klein deel van het
publiek verlaat de zaal’. De hier genoemde eeuwige student, bijgenaamd ‘Jut’, had
eerst al aan het debat deelgenomen en zijn betoog tegen het algemeen kiesrecht
beëindigd met de woorden: ‘Ik drink op het publiek’.
Het waren de radikalen, die ons uit den zaalnood hielpen. Zij hadden zich blijkbaar
voorgenomen Utrecht voor hun partij te veroveren en hielden geregeld openbare
vergaderingen in het lokaal Zomerdijk. Gerritsen, dr. Kernkamp en de
Amsterdamsche advokaten Calisch en van den Bergh traden daar op en men had
ons geen betere gelegenheid kunnen schenken om onze ideeën in het openbaar
te verkondigen. Ik was altijd tegenwoordig en voerde met animo debat met hen. De
radikalen verkeerden in die dagen nog in een dwaas optimisme over hun politieke
kansen. Maar de debatten eindigden altijd in ons voordeel, zij hielpen ons aan
publiek en deden ons onze intrede maken in meer intellektueele kringen. De debatten
werden vrij heftig gevoerd, wat het beste middel is om een opkomende
arbeidersbeweging in roering te brengen.
Intusschen waren de verkiezingen in aantocht, die ook de oud-liberalen, die de
Utrechtsche zetels bezet hielden, op het tapijt brachten. Ook dezen vonden mij op
hun weg. Met Roëll en de Beaufort kwam ik in debat en mijn oude leermeester
professor van der Wijck, die van Groningen naar Utrecht was gekomen, moest mij
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tot zijn schrik verlof geven op een door hem gepresideerde vergadering het
socialisme te verdedigen.
Het politieke leven was meer dan ooit opgewekt door den strijd tusschen
‘Takkianen’ en ‘anti-Takkianen’. Minister Tak van Poortvliet nl. had zijn ontwerp voor
een nieuwe ruimere kieswet teruggenomen, omdat de Kamer een amendement had
aangenomen, dat hij meende niet te kunnen aanvaarden, waarop de Kamer was
ontbonden. Voorstanders en tegenstanders van Tak's ontwerp stonden in dezen
verkiezingsstrijd tegenover elkaar, een prachtige gelegenheid om van onzen kant
de arbeiders nader in te lichten over de aktueele politiek en over de beteekenis van
kiesrechtuitbreiding. Het resultaat van de verkiezingen was, dat gekozen werden
44 ‘Takkianen’ en 56 tegenstanders van het ministerie, zoodat het aftrad.
Hoewel wij te Utrecht natuurlijk nog niet de minste kans hadden, was ik toch
terwille van de propaganda kandidaat gesteld. Ik behaalde 40 stemmen en de strijd
had ons f 100.- gekost, zoodat wij per stem f 2.50 hadden besteed!
De eerste Meiviering te Utrecht hielden wij in samenwerking met het
Werkliedenverbond. Moll uit Workum, een hoofdbestuurder van die organisatie, en
ik zouden daar het woord voeren. Moll was toen reeds opgenomen in den schoot
van de liberale partij onder speciale hoede van den heer Kerdijk, die blijkbaar, omdat
de man aardig spreken kon, een genie in hem vermoedde. Hij vertelde mij bij deze
gelegenheid, dat hij bestuurder was van dertien vereenigingen, zoodat er voor studie
natuurlijk geen tijd overbleef. Ik waarschuwde hem toen voor een dergelijke
versnippering en voorspelde hem, dat er niets van hem terecht zou komen, als hij
op deze manier voortging. Die voorspelling is bewaarheid; hij was niet in staat als
poli-
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tikus op te treden, zelfs niet onder de arbeiders van toen. Het was overigens een
goeie, eerlijke kerel, met wien door de liberalen zoo is gesold, dat hij is verongelukt.
Wij hadden een zaaltje kunnen huren voor dezen avond in de ‘Nijverheid’, maar
op het laatste oogenblik werd ons, ondanks de belofte, eenvoudig meegedeeld, dat
wij bij nader inzien niet binnengelaten zouden worden. Wat moesten wij nu doen?
Voor de dichte deur stond een menigte van eenige honderden arbeiders, die
gekomen waren om 1 Mei te vieren en niet geneigd bleken, nu weer rustig naar huis
te gaan; daarom besloten wij, als teeken van protest met den stoet de stad in te
trekken. Propaganda wilden wij maken en ik plaatste mij aan het hoofd van den
optocht. Reeds op het Janskerkhof kwamen wij in botsing met soldaten, maar
ernstiger werd de toestand op het Oud-kerkhof, waar ik van een bank af de menigte
trachtte toe te spreken. Een klubje Duitsche studenten, met stokken en biljartqueu's
gewapend, stormde daar op ons los en de militairen, die moed kregen door deze
hulp, trokken nu zelfs hun wapens. Het werd een verwoed gevecht, waarbij de onzen
in de minderheid bleven en het mag een wonder heeten, dat wij er zonder gevaarlijke
wonden afkwamen. Zoo eindigde onze eerste Meimeeting te Utrecht.
Men had ons uitgenoodigd ook te Gouda een Meimeeting te organiseeren, die
op Hemelvaartsdag plaats vond op een stuk land buiten de stad. Na afloop gingen
de aanwezigen in optocht den weg naar het dorp Stolwijk op, maar aan den ingang
van het dorp troffen wij den ouden burgemeester aan, tusschen zijn beide zoons
in, met zijn ambtsketen getooid. Hij sommeerde ons onmiddellijk het dorp te verlaten,
maar daar stond onze zin niet naar; wij waren talrijk, zongen onze liederen en
wenschten op het dorpsplein die liederen te
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herhalen. De burgemeester vond geen kracht zich tegen ons te verzetten, als
triumfators trokken wij het mooie dorp binnen, schaarden ons op het dorpsplein en
zongen met vuur het Vrijheidslied. Ik breng hierbij in herinnering, dat het Vrijheidslied
de strijdzang van de ‘parlementairen’ vas geworden, terwijl de ‘revolutionairen’ zich
meester hadden gemaakt van de Carmagnole.
Den volgenden Zondag zou er te Stolwijk wederom een meeting worden belegd.
De eigenaardige oorzaak van deze herhaling was, dat een socialistisch caféhouder
uit Gouda, die de vorige Mei-bijeenkomst had georganiseerd en gefinancierd, met
zijn gesmeerde broodjes was blijven zitten. Om van die broodjes af te komen, werden
zij opnieuw voor de konsumptie gereed gemaakt en werd er besloten de volgende
week nogmaals een Mei-betooging te houden, ditmaal met ‘revolutionaire’ sprekers;
Domela Nieuwenhuis, Reens en anderen werden uitgenoodigd, maar men was er
niet zeker van, dat de heeren zouden verschijnen en daarom vroeg men Kenther,
mijn broer en mij, om voor alle zekerheid ook te komen, opdat men niet de kans
zou loopen zonder spreker te blijven zitten.
Wij voldeden aan het verzoek en in de verwachting, dat, zij het laat, er tenslotte
wel een revolutionair zou opdagen, namen wij de noodige fourage en het noodige
propaganda-materiaal mee. Toen wij de plaats van de bijeenkomst bereikten, bleek
het aspekt geheel veranderd. De oude Oranjevlag wapperde vroolijk boven een
schuur, omgeven door tal van boeren, die een dreigende houding tegen ons
aannamen. Op het terrein bestond het bezoek uit niets dan veldwachters en
koddebeiers, zestien in getal. Ik beschouwde deze als geschikt materiaal voor een
speech en trachtte hun proletariërs-geweten wakker te roepen door hen er op te
wijzen, voor welk laag werk zij hierheen waren gezon-
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den en wie hen als trawanten voor hun macht over het volk wilden gebruiken. Ik
behandelde de vraag, welke zaak zij, die toch ook proletariërs waren, eigenlijk
moesten verdedigen. Het is één van de beste redevoeringen geweest, die ik ooit
heb gehouden. Intusschen was een ‘revolutionair’ spreker verschenen en wij besloten
met zijn drieën het dorp in te gaan en onze ‘Baanbreker’ te kolporteeren. Bij den
ingang van het plaatsje bevond zich een dertigtal boeren. Vrouwen, aan wie wij
onze kranten te koop boden, bejegenden ons zoo grof, dat wij besloten eerst maar
eens het terrein te verkennen en ons voorloopig bij een kopje koffie in de herberg
terug te trekken. Wij namen in een hoek plaats en schonken er geen aandacht aan,
dat de eenige persoon, die in de herberg was, direkt na onze komst naar buiten
ging. Maar na korten tijd keerde hij terug met dertig boeren, die luidruchtig om
Oranjebitter riepen en bij wie zich al spoedig een gevaarlijke strijdgeest openbaarde.
Eén hunner trad op mij toe en vroeg: ‘Ben jij Troelstra?’ Mijn antwoord luidde: ‘Ja’.
De beweging werd grooter en de man, die tot mij gesproken had, zei: ‘Dan heb jij
me onlangs lastig gevallen, toen ik mijn koe zat te melken. Wil je dat toegeven, ja
of nee?’ Ik antwoordde: ‘Nee, dat verdom ik,’ en toen had ik direkt een mep met een
zilveren tabaksdoos te pakken. Onmiddellijk vlogen alle boeren op ons toe en
omringden ons. Wij trokken nog een tafeltje in den hoek bij en verschansten ons
daarachter; mijn broer en ik hadden ieder een stok en Kenther had een tafel als
verdedigingswapen. Maar op een zeker oogenblik kon hij zich niet meer houden en
werd hij bij zijn beenen onder de tafelverschansing door naar het midden van het
lokaal getrokken, waar hij bij het biljart danig werd toegetakeld. Slechts met groote
moeite konden wij hem ontzetten. Onze toestand werd steeds hachelijker en toen
ging het er om: nu of nooit, want de gis-
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ting onder de boeren begon bedenkelijke afmetingen aan te nemen. Ik sprong op
de tafel en begon een ontboezeming - een rede kan ik het niet noemen - waarin ik
hun hun laf gedrag verweet: met zijn dertigen drie weerloozen aan te vallen, die
hun niets hadden misdaan. Maar toen ik daar eenmaal stond en hen door mijn
woorden geboeid hield, begreep ik, dat ik niet zou kunnen ophouden met spreken,
zonder dat hun woede zich met verdubbelde heftigheid zou uiten. Gelukkig kwam
er redding; de oude burgemeester, gewaarschuwd door een partijgenoot, die ons
al op het meetingterrein had gezegd, dat het niet pluis was, trad, alweer getooid
met zijn traditioneele ambtsketen, de herberg binnen met een viertal veldwachters.
‘Dat is jullie geluk’, werd er door de boeren geroepen, ‘als die hier niet gekomen
waren, hadden jullie 't er niet levend afgebracht.’
Dat er van kolporteeren niets meer kwam, behoeft geen betoog. Wij vernamen
nog, dat de revolutionairen op het meetingterrein het eveneens te kwaad hadden
gekregen; daar werd o.a. door de helden een kind in een kinderwagen in het water
gereden. Thans telt dit dorp een bloeiende afdeeling van de S.D.A.P. en het is mij
een groote teleurstelling geweest, eenige jaren geleden om gezondheidsredenen
niet te hebben kunnen voldoen aan de uitnoodiging om te Stolwijk ter herinnering
aan het hier vermelde een feestrede te houden.
Bij mijn plaatselijk werk in de Utrechtsche afdeeling voelde ik vooral de behoefte,
den arbeiders zelf een taak te geven. Daarom heb ik een enquête laten houden
onder mijn leiding naar den toestand van het gemeentepersoneel. De resultaten
van dit onderzoek zijn in een brochure verzameld en in het ‘Volksgebouw’ heb ik er
een rede over gehouden. Met deze poging, de Utrechtsche arbeiders te organiseeren
voor konkreet
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werk, ging gepaard het oprichten van enkele nieuwe vakvereenigingen naast de
bestaande.
De groei van de beweging was zeer bevredigend, maar wat mij op den duur
verontrustte, was de al te nauwe band, die er tusschen de partijgenooten en mij
was ontstaan. Men had zich gaarne aan mijn leiding onderworpen, maar wat mij
vrees inboezemde met het oog op de eventueele noodzakelijkheid om tengevolge
van de verkiezingen van 1897 te verhuizen, was, dat de afdeeling van de S.D.A.P.
nog teveel alles aan den leider overliet en zich daardoor niet tot de noodzakelijke
zelfstandigheid ontwikkelde. Ik zocht mijn arbeidsveld meer en meer in de algemeene
politieke beweging, wat meebracht, dat ik veel buiten de stad was.
Als voorbeeld, wat men zoo al van mij verlangde, het volgende. Ik herinner mij
den dag, dat de enquête over het gemeente-personeel in een openbare vergadering
zou worden behandeld. De tekst van de brochure was door mij geleverd; ik was er
mee belast haar te laten drukken en voor de verspreiding gereed te maken; de
advertentie voor de te houden vergadering was door mij opgesteld en bezorgd; op
die vergadering zou ik als spreker optreden; 's middags om twaalf uur stond ik met
de strooibiljetten voor de vergadering op de Cathrijnebrug om ze den naar huis
gaanden arbeiders in handen te stoppen.
's Avonds ging ik naar het Volksgebouw om mijn rede te houden. Het eerste wat
de partijgenoot, die met den brochure-verkoop belast was, mij toevoegde, was:
‘Troelstra, heb je je brochures meegebracht?’
Ik zal de opwelling van gal-achtigen aard, die mij toen naar de keel drong, maar
niet herhalen, maar het kwam hier op neer, dat ik een opsomming gaf van alles,
wat ik voor deze vergadering al had moeten doen en eindigde met te zeggen: ‘Als
jij die brochures hier wilt hebben, moet je maar naar mijn huis gaan om ze te halen.’
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Een volgenden keer kwam één van de bestuursleden van de afdeeling, mijn vriend
Dijkman, bij mij met een zeer bezorgd gezicht en zei: ‘Troelstra, ik moet je noodig
eens spreken, het gaat niet goed met de afdeeling.’
‘Dat moet jij mij niet zeggen,’ antwoordde ik, ‘maar dat zeg ik jou. De afdeeling
moet zichzelf leeren redden; ik kan niet voortdurend als haar gouvernante optreden.
Misschien is de tijd wel spoedig daar, dat ik de stad moet verlaten.’ ‘Je hebt gelijk,’
zei Dijkman en ik bemerkte spoedig de gevolgen van hernieuwd optreden van de
arbeiders zelf.
Mijn financieele toestand bleef zorgelijk. Ik kreeg voor mijn redakteurswerk bijna
geen salaris en toen Kenther naar Den Haag verhuisde, bleek het onmogelijk voor
mij in de oude woning te blijven en moest ik verhuizen naar een klein huisje van f
2.50 in de week in de Riemstraat. Een viertal partijgenooten hielp mij mijn meubels
en boeken op een wagen te laden en spoedig was mijn nieuwe verblijf ingericht.
Omdat ik toch van plan was den tijd tot de verkiezingen op reis te blijven, pakte ik
mijn boeken niet uit, mede met het oog op de mogelijkheid, dat de uitslag van de
verkiezingen mij zou noodzaken Utrecht te verlaten.
Voordat ik verder ga, dien ik nog eens te spreken over mijn werkzaamheid als
advokaat. Vooraf maak ik de opmerking, dat in de periode, voordat ik in de Kamer
was gekozen, de verschillende processen, die ik voerde, voor mij een belangrijke
politieke beteekenis hadden. In den regel werden zij, ook door de openbare
vergaderingen, die wij er aan verbonden, geheel in dienst van de propaganda
gesteld. In zekeren zin namen zij de plaats in van mijn latere parlementaire werk
en vormden daarvoor tegelijk de oefenschool.
Voor het Amsterdamsche Hof verdedigde ik Simon Brak. Aan het slot van een
vorig proces had hij uit-
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geroepen: ‘Leve de sociaal-demokratie, weg met de klasse-justitie.’ De rechtbank,
waar dit voorviel, voelde zich door die laatste woorden beleedigd, hoewel ons
Wetboek van Strafrecht geen beleediging van een kollege in zijn geheel kent. Bij
het meer uitvoerig verklaren van de uitdrukking ‘klasse-justitie’, gaf ik den rechters
een klein kollege over het Marxisme en legde hun uit, met citaten van Marx, Engels
en Lassalle, dat het begrip ‘klasse-justitie’ voortvloeit uit de opvatting, die de
sociaal-demokraten hebben omtrent den staat, welks orgaan de justitie is. Ik
ontvouwde onze ideeën over den klasse-staat en toonde aan, dat in den
socialistischen gedachtengang ‘klasse-justitie’ niets anders is dan een
wetenschappelijke kwalifikatie van het rechtswezen in de tegenwoordige
maatschappij en dat er geen enkele insinuatie van personen mee wordt bedoeld.
Toen ik naar Utrecht was verhuisd, had ik reeds in het tweede nummer van de
‘Baanbreker’ meegedeeld, dat ik bereid bleef in strafzaken als advokaat op te treden.
Zoo verdedigde ik twee typografen, de Bruin en Hardebol, die tijdens de
bovenvermelde werkstaking bij van de Weijer een onderkruiper zouden hebben
mishandeld. Ik vestigde de aandacht van de rechtbank op de treurige
arbeidstoestanden, die bij de firma heerschten en toen de Officier van Justitie eenige
gevoelvolle woorden aan de ‘vrijheid van arbeid’ had gewijd, zette ik uiteen, wat in
de tegenwoordige maatschappij van die vrijheid van arbeid voor de arbeiders
overblijft. Te Gouda trad ik op voor een paar arbeiders aan de gasfabriek, die door
groote armoede gedreven, kolen hadden gestolen. Van minder ernstigen aard was
het proces tegen onzen eersten Amersfoortschen kolporteur, Van Gelder, naar
aanleiding van een relletje. In de ‘Baanbreker’ werd dit proces aangekondigd met
de volgende advertentie: ‘Openbaar Debat op Woensdag
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25 April, 's namiddags 12¼ uur, te Amersfoort, in de zaal van het Kantongerecht.
Sprekers: de ambtenaar van het O.M., M. van Gelder en Mr. P.J. Troelstra.
Onderwerp: De weerspannige kolporteur. Toegang vrij. Zegt het voort!’
Te Maastricht verdedigde ik tot genoegen van de publieke tribune onzen vriend
Pieters, aangeklaagd wegens beleediging van een beruchten losbol. Na afloop
sprak ik in een zeer geslaagde openbare vergadering. In mijn pleidooi voor den
arbeider Derksen, te Zutphen, wederom naar aanleiding van het lastig vallen van
onderkruipers, zeide ik o.a.: ‘En wanneer politie en justitie dan tegen de
georganiseerde arbeiders optreden, moeten zij niet denken het zedelijk recht aan
hun zijde te hebben. Neen, het zedelijk recht is aan den kant der werkstakers. De
justitie wordt hier uitgenoodigd den oppermachtigen kapitalist in zijn stelsel van
uitbuiting te helpen tegen de verongelijkte werkers door wier arbeid de kapitalist rijk
is geworden. De wetten, door de kapitalistenklasse gemaakt, heeft zij te handhaven.’
Dergelijke beschouwingen konden den aangeklaagde meestal niet helpen, maar zij
gaven aan de processen een groote propagandistische waarde.
Het proces tegen den veehoudervan der Lei, te Leeuwarden, was typisch voor
dien tijd van verarming van den boerenstand. Deze was op last van den landheer
van zijn hoeve bij Kollum gezet, omdat hij niet in staat was geweest de pacht te
betalen. Ik heb een tijd bij van der Lei gelogeerd en daar meegemaakt, hoe hij door
en uit naam van den landheer beleedigd werd. Dat ik voor het gerechtshof op den
ekonomischen achtergrond van de zaak wees, hielp niet; de man werd veroordeeld
wegens ‘beleediging’ van de ‘bewaarders,’ die de landheer hem in huis had gestuurd.
Te Groningen verdedigde ik van Kol, Schaper en Urban, die wegens opruiïng
werden aangeklaagd. Het was een
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groot proces, dat met de vrijspraak van de beklaagden eindigde. Hoewel het vele
interessante incidenten bood, is het mij met het oog op de ruimte niet mogelijk, er
nader op in te gaan. Wel moet ik nog een en ander meedeelen over het
‘monsterproces van Losser,’ waaraan een extra-nummer van de ‘Baanbreker’ werd
gewijd. Een propaganda-tocht naar dat plaatsje was geëindigd met een gevecht,
waarbij onze partijgenooten uit Enschedé niet alleen onder het oog, maar zelfs op
aansporing van den burgemeester, door de boeren waren mishandeld. Het gevolg
was natuurlijk weer, dat de mishandelden werden gearresteerd. Ik trad als
pleitbezorger op voor drie van de arrestanten, onder wie de ‘revolutionair’ Lansink;
op politieke vergaderingen gaven die lui geweldig op mij af, maar als ze mij noodig
hadden, wisten zij mij wel te vinden.
De Officier van Justitie had de beklaagden genoemd ‘een troep opgeschoten
jongens, geen menschen, die veel hebben ondervonden.’ Ik antwoordde daarop:
‘Op een leeftijd, waarop menschen als de Officier nog niets anders hebben gekend
dan een vroolijk on bezorgd leven, hebben deze mannen, die heel hun leven in
fabrieken hebben doorgebracht, reeds niets dan treurige ervaringen achter den rug.
Lansink was door herhaalde bloedspuwingen, omdat de 11-urige arbeid hem te
zwaar was, gedwongen zijn werk te verlaten en een wisselvallig bestaan te
aanvaarden.’ Verder maakte ik de voorstelling belachelijk, dat de socialisten, die
overal in de minderheid en vervolgd waren, gewapend naar een vijandelijk dorp
zouden trekken om daar een inval te doen en tenslotte zei ik nog: ‘Er zit nog zoo'n
idee in politie en marechaussee, alsof zij in de wereld zijn om socialisten lastig te
vallen.’ Ik had met mijn pleidooi in zooverre sukses, dat één van mijn kliënten werd
vrijgesproken en de andere twee slechts tot straffen van enkele maanden werden
veroordeeld. Ook na
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dit proces hadden in Enschedé en Hengelo enthousiaste openbare vergaderingen
plaats.
In Sappemeer waren, zooals in vele plaatsen in Oost-Groningen, huzaren
gestationeerd omdat de autoriteiten voor relletjes vreesden. Het was de bekende
Luitjes, (‘Travailleur’), die daar de leiding van de revolutionaire beweging had en in
zijn krant, de ‘Arbeider’, een toon aansloeg, die de ongeschoolde arbeiders van die
dagen lijnrecht naar de revolutie moest voeren. Daar kwam de harde houding bij
door de fabrikanten tegen hun arbeiders aangenomen. De marechaussee wekte
nu ook verbittering door na een vergadering van arbeiders op Oudejaars-avond de
huiskeerenden, die het Vrijheidslied zongen, hardhandig uit elkaar te drijven. Toen
een paar dagen later enkele huzaren een fabriek passeerden, konden eenige jongens
zich niet weerhouden hen met sneeuwballen te bekogelen. Onmiddellijk keerden
de huzaren zich om en schoten pardoes op de groep menschen in, die voor de
fabriek stonden. Het gevolg was.... arrestatie van de arbeiders. De gewonden
moesten eerst in een hospitaal worden opgeknapt om ze voor de cel geschikt te
maken en de niet-gewonden moesten vier maanden in preventieve hechtenis op
de genezing van hun lotgenooten wachten. Bij het proces weigerde de president
geloof te hechten aan de bewering van mij en mijn kliënten, dat de huzaren zonder
eenige andere aanleiding dan het gooien van een paar onschuldige sneeuwballen
moorddadig waren opgetreden. ‘Zooiets’, zeide hij, ‘is onmogelijk aan te nemen.’
Nu had ik den vorigen dag bij het laatste bezoek, dat ik aan Sappemeer bracht tot
het inwinnen van inlichtingen, zelf ondervonden in wat voor stemming de gewapende
macht tegenover de socialisten verkeerde. Toen ik 's avonds op het perron stond
te wachten op den trein naar Winschoten, zag ik daar een wachtmeester in
gezelschap van een
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huzaar, die dronken bleek te zijn. Zoodra deze mij in het vizier kreeg, kwam hij op
mij toe, zei: ‘Ben jij Troelstra?’ en gaf mij een klap in mijn gezicht. Bij mijn pleidooi
den volgenden morgen zag ik den bewusten huzaar onder het publiek en ik vroeg
den president, naar aanleiding van zijn bewering, dat het door mijn kliënten verhaalde
optreden van de huzaren niet mogelijk was, dezen huzaar alsnog als getuige te
ondervragen. De president willigde mijn verzoek in en ik vroeg den nieuwen getuige
of het incident van den vorigen dag zóó had plaats gehad, als ik het hier heb
meegedeeld. Waarop hij niet anders dan toestemmend kon antwoorden. Mijn kliënten
werden onmiddellijk vrijgelaten.
Later pleitte ik te Winschoten in de zaak van een viertal sigarenmakers. Hun
patroon eischte geregeld van hen, dat zij een bepaald aantal sigaren zouden maken,
van een hun verstrekte hoeveelheid tabak, die niet voldoende was; als zij
protesteerden of om meer vroegen, konden zij er zeker van zijn ontslagen te worden.
Daardoor waren zij er toe gebracht met een valschen sleutel de ontbrekende tabak
uit het magazijn te halen. Uit juridisch oogpunt was de aanklacht zoo bespottelijk
mogelijk, want zij werden vervolgd wegens diefstal, terwijl zij toch geen schilfertje
hadden ontvreemd. De tabak werd in de sigaren verwerkt; voor zichzelf hadden zij
niets meegenomen. Van wederrechtelijke toeëigening was dus geen sprake. De
weggenomen tabak bleef immers het eigendom van den patroon. Intusschen achtte
ik het mijn taak ook op de moreele zijde van het geval te wijzen; gedurende het
verhoor pakte ik den fabrikant, die als getuige gehoord werd, stevig aan en vroeg
hem hoelang deze menschen bij hem in dienst waren. Hij noemde mij getallen tot
20 jaar toe. Op mijn volgende vraag of zij zich ooit aan oneerlijkheid hadden schuldig
gemaakt, moest hij ont-
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kennend antwoorden. Toen daalde mijn volle toorn op zijn hoofd neer en ik betoogde,
dat hij zich schamen moest, om zonder rekening te houden met de omstandigheden,
waar hij zelf de schuld van was en zonder te letten op het goede verleden van deze
menschen, hen aan den rechter over te leveren. De tribune was geheel gevuld met
de kameraden van de beschuldigden, die na het gebeurde uit solidariteit in staking
waren gegaan; er hing een dreigende atmosfeer in de rechtzaal en toen ik zoo tot
den harden patroon sprak, klonk de stem van den president, die mij verbood aldus
door te gaan. Ik verklaarde, mij in het belang mijner kliënten daarnaar niet te kunnen
gedragen en zette mijn speech tegen den fabrikant voort. Daarop had een incident
plaats, dat, voorzoover ik weet, in de annalen van de Nederlandsche rechtspraak
éénig is. De president had zich zoo opgewonden, dat hij mij plotseling door een
rijksveldwachter liet beetpakken en in toga en bef de zaal uit liet gooien. Ik spoedde
mij echter naar de publieke tribune en stond al gauw achter de plaats, waar ik mij
zoo even als advokaat had bevonden. Van daar af gaf ik mijn kliënten en getuigen
door teekenen te verstaan, dat zij direkt het lokaal moesten verlaten, waaraan zij
voldeden.
Deze zaak was door de justitie zoo opgezet, dat niet alle beklaagden tegelijk
werden berecht. Een deel van hen en de getuigen moesten dus opnieuw worden
gehoord. Het ligt voor de hand, dat ik bij de tweede behandeling mijn plaats als
advokaat in de rechtzaal weer innam. Ik moet aannemen, dat de aanwezige leden
van de balie, w.o. zich verschillende studievrienden van mij bevonden, den president
hun afkeuring over zijn gedrag te kennen hadden gegeven. In ieder geval werd ik
nu niet weer lastig gevallen bij mijn vragen aan den fabrikant en had het proces een
normaal verloop.
Den volgenden dag zou ik mijn pleidooi houden en

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

112
dien nacht deed ik geen oog toe; de ondervonden beleediging liet mij geen rust. Ik
lag steeds te denken over de vraag, hoe ik den president deze grove brutaliteit, een
lid der balie aangedaan, zou betaald zetten. Toen het mijn beurt was, sprak ik op
rustigen en zakelijken toon mijn rede uit. Pas op het allerlaatst, als de geweldenaar,
die de zitting leidde, mij niet meer het woord zou kunnen ontnemen, wilde ik mijn
slag slaan.
De klap in mijn gezicht, die ik, zooals ik boven vertelde, van een huzaar had
ontvangen op het station te Sappemeer, gaf mij stof voor de, voor den president
vernietigende, slot-opmerking, aan het eind van mijn pleidooi. Ik zeide daar: ‘Op het
betreurenswaardig incident, dat hier gisteren heeft plaats gehad, wensch ik niet
verder in te gaan. De daarbij ondervonden beleediging kan mij even weinig deren,
als die van den dronken huzaar, welke ik eenigen tijd geleden voor deze rechtbank
heb moeten behandelen.’ Dat van opleggen van een straf geen sprake kon zijn, zal
men begrijpen. Toen ik vervolgens naar Leeuwarden reisde om den president van
het Gerechtshof met het gebeurde in kennis te stellen, was zijn houding van dien
aard, dat ik begreep, dat het mij een massa tijd zou kosten, als ik de zaak wilde
vervolgen en dien tijd kon ik beter besteden door op politiek terrein mijn revanche
te nemen. Het oogenblik daartoe kwam in 1897. Toen ik dat jaar in Winschoten was
gekozen voor de Tweede Kamer, hielden de rijtuigen, die mij inhaalden, voor het
gebouw van de Rechtbank halt en de ovatie, die mij daar werd gebracht, gaf mij
grooter voldoening, dan een aktie tegen den president mij had kunnen verschaffen.

Eindnoten:
pétroleuses: vrouwen, die bij den laatsten wanhoopsstrijd van den Parijschen
Commune-opstandvan 1871 met petroleumbussen gewapend rondgingen, om vóór de nederlaag
verschillende gebouwen in brand te steken.
pressie = druk.
aspekt = aanbik.
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IV. De S.D.A.P. en haar intrede in het parlement
DE ONDERGANG VAN DEN SOC.-DEM. BOND - DE DEVENTER KIESRECHTMEETING OPRICHTING VAN DE S.D.A.P. - ‘IN HET HOL VAN DEN LEEUW’ - DE NEDERLANDSCHE

- KIESRECHT-UITBREIDING - HET N.A.S. - DE EERSTE VERKIEZINGS-KAMPAGNE - EEN GLORIEUZE

VOLKSPARTIJ IN DE GEBOORTE GESMOORD
KONGRES VAN LONDEN
OVERWINNING

Het kongres te Groningen van Kerstmis 1893 is voor den Soc.-Dem. Bond het begin
van het einde geworden. Ik woonde dat kongres als afgevaardigde voor Utrecht bij.
De afdeeling Hoogezand-Sappemeer, waar de meergenoemde anarchist Luitjes de
leiding had, had een voorstel ingediend, dat aldus luidde: ‘De partij besluit, onder
geen voorwaarde hoegenaamd, ook niet als agitatie-middel, mee te doen aan de
verkiezingen.’ In een artikel in de ‘Nieuwe Tijd’ had ik er op gewezen, dat dit funeste
voorstel de onvermijdelijke konsekwentie was van de taktiek, die de leiding van den
Bond de laatste jaren had gevolgd, maar ik had er aan toegevoegd, dat de
‘parlementaire’ elementen zeker moesten trachten te voorkomen, dat het werd
aangenomen.
Het was voor ons een nadeelige omstandigheid, dat de aktie van Van der Goes
in de ‘Nieuwe Tijd’ over de korruptie, die er in den Bond zou heerschen, de vijandige
stemming tegenover de ‘parlementairen’ tot een ongekende hoogte had opgevoerd.
Ik heb reeds vroeger vermeld, dat ik die Panama-kwestie niet weer had willen
oprakelen vóór het kongres en me daaraan had gehouden, zoolang ik nog de leiding
had in de redaktie van de ‘Nieuwe Tijd’, omdat ik voorzag, dat deze bijzaak elke
rustige gedachtenwisseling over de hoofdzaken in den weg zou staan. De loop van
het kongres bewees, dat ik goed had gezien.
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Ik had te Groningen mijn intrek genomen bij mijn oude hospita uit mijn studententijd.
Daar kwamen den morgen, dat het kongres zou beginnen, de Amsterdamsche
afgevaardigden bij mij en onder hen bevond zich de Levita, die een geheimzinnig
koffertje droeg. Ik vroeg, wat dat koffertje had te beteekenen en toen werd mij
meegedeeld, dat hij daarin het materiaal had, waarmee hij de korruptie in den Bond
zou ‘bewijzen’. Hij was het slachtoffer geworden van een handige streek van Coltof,
die hem had laten beloven op het kongres met ‘bewijzen’ te komen, wel wetend,
dat die aanval de stemming ten opzichte van de ‘parlementairen’ zou bederven. Ik
waarschuwde ernstig tegen de voorgenomen manoeuvre, maar er was niets meer
aan te doen; van der Goes en Henri Polak hadden het zoo gewild, zij waren van
plan de ‘Panama-beschuldigingen’ als thema te nemen voor den strijd tegen de
anarchistische Bondsleiding. In de huishoudelijke vergadering, die aan de diskussie
over de taktiek voorafging, leed de Levita, ondanks zijn welvoorziene koffertje, een
volkomen fiasko - hij was zelfs gedwongen een exkuusbrief aan het kongres te
richten - en de verontwaardiging tegen van der Goes c.s. was nu zoo groot, dat het
taktiek-debat wel met een zege van de anarchistische elementen moest eindigen.
Toch kreeg het voorstel Hoogezand-Sappemeer slechts een geringe meerderheid:
het werd aangenomen met 47-40 stemmen en 14 onthoudingen. Hiermee brak een
periode aan, die voor de ontwikkeling van de Nederlandsche arbeidersbeweging
van zeer veel belang is geweest en die kulmineerde in de stichting van de S.D.A.P.
in 1894. Daarmede gingen mijn lang gekoesterde plannen in vervulling en bereikten
wij het doel, waarnaar ik sedert 1892 had gestreefd. Dat de leiders van den ouden
Bond over het algemeen niets begrepen van de beteekenis van de gevallen
beslissing, blijkt
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o.a. uit de volgende passage, die ontleend is aan een artikel, dat Cornelissen in het
Engelsche tijdschrift ‘Justice’ schreef: ‘Het zijn vooral de pogingen van enkele
parlementaire socialisten, die de meerderheid der afdeelingen hebben genoodzaakt,
het besluit te nemen. Het is gewenscht de weinige bourgeois-socialisten te dwingen
uit de partij te gaan en als het referendum het besluit bekrachtigt, is het waarschijnlijk,
dat een klein getal afdeelingen (misschien twee of drie of meer) zich van de
socialistische partij zullen afscheiden en dat zij zullen worden vervangen door andere
in dezelfde gemeenten.’ Nieuwenhuis zelf bleek echter minder optimistisch gestemd;
hij was genoeg taktikus om te begrijpen, wat voor gevolgen dit besluit zou hebben.
En hij trachtte, hoewel zonder sukses, te bereiken, dat het referendum de noodlottige
beslissing teniet zou doen. De Soc.-Dem. Bond is sedertdien geregeld
achteruitgegaan.
Ook wij ‘parlementairen’ hadden de vraag te beantwoorden, wat ons na het genomen
besluit te doen stond. Door met een groot gebaar den Bond den rug toe te keeren,
zouden wij, zooals uit bovenstaand citaat van Cornelissen blijkt, onze tegenstanders
in de kaart spelen. De vrees lag voor de hand, dat vele socialisten, die het met ons
eens waren, wegens de gehechtheid aan de organisatie, waarmede zij waren
opgegroeid, ons alleen zouden laten trekken, waardoor wij als groepje machtelooze
eenlingen voortaan buiten de beweging zouden staan. In de ‘Baanbreker’ formuleerde
ik mijn standpunt aldus: ‘Als er werkelijk vijandschap moet komen tusschen de
voorstanders van meedoen aan de verkiezingen en de tegenstanders daarvan, dan
moge die vijandschap van de laatsten uitgaan, niet van ons.’ Maar evenmin konden
wij ons voortaan buiten den verkiezingsstrijd houden en daarom bepleitte ik
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reeds in het eerste nummer van de ‘Baanbreker’, dat na het Groningsche kongres
verscheen, het oprichten van sociaal-demokratische kiesvereenigingen naast de
afdeelingen van den Bond. ‘Niet tegen, maar naast elkaar kunnen zij werken voor
hetzelfde doel.’
In mijn brochure ‘Het kiesrecht en de sociaal-demokratie,’ die half Januari 1894
verscheen, zette ik mijn standpunt uitvoeriger uiteen. Ik gaf daarin een overzicht
van de houding, die de socialisten in het buitenland tegenover het parlement innamen
en toonde nogmaals aan, dat het deelnemen aan de verkiezingen en aan het werk
in de volksvertegenwoordiging onvermijdelijk is voor een beweging, die de massa
bereiken wil. ‘Waar het hart en de geest van het volk zitten, daar dienen wij ook te
zijn. Laat het dezen vertoeven in de parlementen, daar moet het ons ontmoeten als
pleitbezorgers voor zijn belangen, als aanklagers der huidige maatschappij. Wie
ons niet hoort in onze vergaderingen en niet leest in onze brochures en bladen,
dient onze stem te hooren in het bourgeois-parlement en onze woorden te lezen in
de bourgeois-organen.’ Voorts betoogde ik, dat wij, wilden wij aan de verkiezingen
deelnemen, een goede organisatie niet konden missen en dat wij slechts de keuze
hadden tusschen twee wegen: òf uit den Bond gaan en een nieuwe organisatie
vormen, die wèl aan politiek deed, òf in den Bond blijven voor hetgeen de Bond wel
wilde doen en zich daarnaast organiseeren in een verkiezings-organisatie. Na het
bovenstaande is het duidelijk, dat ik de tweede oplossing aanbeval.
Het was van der Goes, die in de ‘Nieuwe Tijd’ tegen deze brochure opkwam en
beweerde, dat het nu tijd was door te tasten, geheel met den Bond te breken en
een nieuwe partij te stichten. Mijn streven naar kiesvereenigingen noemde hij
‘onoprecht’. Hij heeft altijd de neiging gehad taktiekkwesties van een zede-
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lijk standpunt te beschouwen en daarbij kwamen zijn tegenstanders er gewoonlijk
niet best af. Ik wees op de noodzakelijkheid, eerst alle uitwegen naar een vreedzame
oplossing te beproeven; hadden wij van der Goes' raad gevolgd en op dat oogenblik
gedaan, wat een half jaar later noodzakelijk zou zijn, dan zouden meerderen van
de ‘twaalf apostelen’ tegenover ons inplaats van naast ons hebben gestaan. Hier
bleek weer hetzelfde meeningsverschil tusschen van der Goes en mij, als over het
redigeeren van de ‘Nieuwe Tijd’. Het vond zijn grond hierin, dat hij als lid van den
Bond was geroyeerd, terwijl ik in geen geval een breuk met de socialistische
arbeiders wou veroorzaken. Doch ook trad hier reeds aan den dag het dieper gaande
verschil van standpunt, dat later den jarenlangen strijd tusschen de
‘Nieuwe-Tijd’-groep en mij zoubeheerschen. In den loop van onze polemiek schreef
ik in de ‘Baanbreker’; ‘Daden hebben wij thans noodig, meer dan beschouwingen,
die door hem, die ze heel gewichtig vindt, met de wijze naam van “wetenschappelijk”
worden getooid en waarop hij dan gaat zweren, alsof ze een nieuwe bijbel of syllabus
waren.’ Reeds in 1894 moest ik van der Goes verwijten, dat hij de leer boven de
werkelijkheid stelde. Tegenover zijn dogmatische taktiek verdedigde ik, wat ik wel
eens de ‘organische’ taktiek heb genoemd.
Onze polemiek werd, gedeeltelijk op vrij scherpen toon, een paar maanden
voortgezet; toen begreep ik, dat het noodig was, dat de weinige
overtuigd-parlementairen hun onderlinge twisten lieten rusten en half Mei schreef
ik aan van der Goes: ‘Er is veel werk te doen, laat ons nu elkaar niet bekampen....
Politiek eischt onderwerping van de geheele persoonlijkheid aan een organisatie.
Laat ons eerst die organisatie tot stand brengen en daarin elk van zijn standpunt
propaganda maken.’ Mijn beroep op van der Goes' organisatorischen
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zin bleef niet zonder resultaat; helaas had ik minder sukses met een poging mij ook
met Poutsma te verzoenen. Na afloop van het Groninger kongres had ik met Van
Kol, Polak en hem een bespreking gehad, en daarbij waren wij overeengekomen
oude veeten te vergeten en had ik mijn medewerking toegezegd voor een nieuw
tijdschrift, dat Poutsma trachtte op te richten, natuurlijk onder de voorwaarde, dat
er een einde zou komen aan den laster, waarmee Poutsma mij nog steeds
achtervolgde. Daarvan is door zijn houding niets terecht gekomen.
Ik wil in dit verband de aandacht vestigen op een algemeene eigenschap van mij:
ik ben niet ruzieachtig en niet haatdragend. Vooral in partijzaken was het steeds
mijn streven, zoo ruim mogelijk te zijn. Een partijleider moet niets zooveel als
vergeten. Maar ik moet een enkele zaak uitzonderen: het is mij altijd onmogelijk
geweest verder samen te werken met menschen, die mij bedriegen of stelselmatig
mijn goede trouw in twijfel trekken.
Bij mijn pogingen een socialistische verkiezings-organisatie te stichten, zocht en
verkreeg ik natuurlijk in de eerste plaats steun bij Van Kol. Verder had men onder
andere omstandigheden veel kunnen verwachten van dr. Vitus Bruinsma, die al
jaren een leidende rol inde Friesche Volkspartij had gespeeld. Ik had hem reeds te
Leeuwarden leeren kennen, waar hij leeraar was en wij waren sedert met elkaar in
kontakt gebleven. Maar huiselijke moeilijkheden en een langzaam verergerende
ziekte dwongen hem op den achtergrond te blijven; hij is naar Gorredijk verhuisd,
heeft daar in den raad gezeten en meer en meer het kontakt met de Nederlandsche
arbeidersbeweging verloren.
De andere personen die voor de nieuwe partij noodig waren, bleven nog door
oude banden aan den Bond
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vastzitten; het uittreden uit den Bond van Helsdingen, in April 1894, was het bewijs,
dat ook zij gingen inzien, dat er met Nieuwenhuis c.s. geen samenwerking mogelijk
was en de artikelen, die Schaper en Vliegen in hun organen schreven, wezen in
dezelfde richting.
De meeting voor algemeen kiesrecht, die ik op Pinksterdag van dat jaar te
Deventer organiseerde, moet men zien in de lijn van mijn streven, om die figuren,
die bij elkaar hoorden, ook werkelijk bij elkaar te brengen. Mijn broeder Dirk, die in
die dagen te Utrecht bij mij woonde, had uit mijn naam een aantal geestverwanten
bezocht met een soort rapport over de kiesrechtkwestie, die immers de grondslag
was, waarop de verschillende parlementairen elkaar moesten vinden. Mijn broer
vond voldoende medewerkers en in de ‘Baanbreker’ van 5 Mei publiceerden wij den
oproep voor de meeting, waaronder men naast enkele particulieren ook reeds de
sociaal-demokratische kiesvereenigingen te Utrecht en te Franeker aantreft. Wij
wilden protesteeren tegen het konservatisme van de kiezers, die in April van dat
jaar bij de verkiezingen het ontwerp Tak van Poortvliet tot uitbreiding van het
kiesrecht, hadden doen vallen. En wij stelden een motie voor, waarin wij de arbeiders
van Nederland opriepen ‘zich krachtig te organiseeren om het kiesrecht te veroveren
en het na zijn verovering, in hun eigen voordeel te gebruiken.’
Kenther en van der Wallen hadden voor de praktische voorbereiding van de
meeting gezorgd en ondanks het slechte weer waren er ongeveer 3500 menschen
aanwezig. Spiekman, Helsdingen, Loopuit en ik voerden daar het woord. Van Kol
had ook toegezegd als spreker te zullen optreden en ik had vast op zijn medewerking
gerekend, maar vlak voor den aanvang van de meeting meldde hij mij, dat hij niet
zou komen. Hij had met Vliegen gesproken en die had hem overge-
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haald zich afzijdig te houden. De bezwaren tegen mij waren bij Vliegen en Schaper
nog niet geheel verdwenen en zij waren op dat oogenblik nog niet bereid tot een
daad, die rechtstreeks tegen den ouden Bond was gericht. De meeting kon ondanks
de tegenwerking van deze zijde doorgaan en had voor dien tijd een aardig sukses.
Terecht merkte ‘Recht voor Allen’ op, dat dit de eerste daad van de parlementairen
was. Het komitee, dat de meeting had georganiseerd, besloot, dat er een vaste
band tusschen de komitee-leden zou blijven bestaan. Wel stonden nog verschillende
geestverwanten buiten dat verband, maar het doel, een begin van aktie en organisatie
te verkrijgen, was bereikt. Ik beschouwde de Deventer-meeting als één van de
étappes, die doorloopen moesten worden, om tot de oprichting van de Partij te
komen.
Inmiddels handhaafden Vliegen en Schaper hun tegenstand niet lang meer. Op
4 Juli had ik met hen en enkele anderen, van Kol, Henri Polak, Helsdingen, van der
Goes, en Fortuyn, een bijeenkomst te Utrecht, waar wij over het stichten van een
nieuwe organisatie spraken. Er werd besloten het buitengewone kongres van den
Bond af te wachten, dat begin Augustus te Almelo zou worden gehouden, maar dat
kongres opende geen nieuwe gezichtspunten en op 12 Augustus kwamen wij
opnieuw bijeen. Nu waren, behalve Gerhard, de ‘twaalf apostelen’ aanwezig, nl. L.
Cohen, Fortuyn, A.H. Gerhard, van der Goes, Helsdingen, van Kol, Henri Polak,
Schaper, Spiekman, Troelstra, van der Vegt en Vliegen. Deze twaalf mannen
onderteekenden den oproep voor de oprichtingsvergadering van de Partij en het
manifest, dat aan dien oproep voorafging. In dat manifest wezen wij op den ellendigen
toestand van de Nederlandsche arbeidersklasse en de onverschillige houding van
de bourgeoisie daartegenover, hetgeen veroorzaakt werd,
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doordat een orgaan, dat in staat was voor de eischen der arbeiders op te komen,
ontbrak. Voorts schilderden wij de zwenking van den ouden Bond naar het
anarchisme en riepen de geestverwanten op, ons te steunen bij onze poging weer
een organisatie te stichten, die in Nederland de vaan van de internationale
sociaal-demokratie hoog zou houden.
De oprichtingsvergadering werd op 26 Augustus te Zwolle belegd, omdat de
verschillende parlementairen daar aanwezig zouden zijn bij de meeting voor
afschaffing van het privaat bezit, die door den ouden Bond was georganiseerd. De
vergadering werd door Vliegen gepresideerd en 54 personen hadden de formule
van toelating geteekend. Aan het verslag in de ‘Baanbreker’ ontleen ik het volgende:
‘Vliegen opent de vergadering. Het is geen aangenaam oogenblik - zegt hij - wanneer
men een partij, waarin men twaalf jaren lang heeft gewerkt, moet verlaten.... Nu
deze daad echter volbracht is, dient men de zaak ook flink aan te pakken....
Voorloopig is de hoofdzaak, dat wij ons redden uit het moeras van begripsverwarring
en onzekerheid, waarin wij verzeild zijn geraakt.... Fortuyn deelt op ironische wijze
mede, waarop het oprichten van een centraal orgaan is afgesprongen. Die
sociaal-demokraten, die volgens bewering van de zijde van den ouden Bond de
belangen der rijken onder hun vleugelen hebben genomen en derhalve door
geldmannen rijkelijk van geld worden voorzien, konden geen krant oprichten,
omdat.... de centen er niet waren.’ Toen de naam van de nieuwe organisatie aan
de orde kwam, stelde ik voor haar te doopen: Sociaal-demokratische Arbeiderspartij
in Nederland, omdat wij moesten doen uitkomen, dat wij het Nederlandsche deel
van de internationale arbeidersbeweging waren, en dat voorstel werd aangenomen.
Hier in Zwolle was dus het werk voleindigd, dat ik in
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Deventer begonnen was. Vliegen heeft mij naar aanleiding van mijn optreden in
dezen verweten, dat ik hem en anderen voor een ‘fait accompli’ had gesteld. Dat
was waar; zij moesten gedwongen worden over de brug te komen. Trouwens, het
‘fait accompli’ heeft bij alles, wat er in de Geschiedenis is tot stand gekomen, een
rol van beteekenis gespeeld; dan moeten de weifelaars mee en is er geen
gelegenheid voor aarzeling. De S.D.A.P. deed dus haar intrede in de Nederlandsche
politiek. Over de beteekenis, die deze dag voor de arbeiders heeft, schreef ik in het
Gedenkschrift ‘Na tien jaar’: ‘De wording van de S.D.A.P. is de overgang van het
strijdend deel van het Nederlandsche proletariaat van utopisme tot klassenstrijd,
van individualisme tot organisatie, van anarchisme tot sociaal-demokratie.
De geweldige beteekenis van dit proces voor de toekomst van ons volk, zal eerst
later worden begrepen, wanneer de arbeidersklasse de richting aangeeft van
landsbestuur en maatschappelijke leiding. Dan zal het blijken, hoe noodig en
zegenrijk dat proces van zelfvorming en scholing, die overgang van
gevoels-socialisme naar sociaal-demokratisch inwerken op de maatschappelijke
verhoudingen is geweest.’
Op de vergadering te Zwolle zelf heerschte een prachtige geest van broederschap
en vertrouwen. Ik heb daarover in het Gedenkschrift het volgende gezegd: ‘Toen
Vliegen de bijeenkomst sloot met een woord aan de kapitalisten, dat ze spoedig
zouden inzien, geen reden te hebben, om zich over dezen dag te verheugen.... toen
daverde de donkere zaal van ons gejuich en toen gingen die belasterde, bespotte,
gesmade mannen overeind en hieven het oude Vrijheidslied aan met tranen in het
oog en het hart vol van wat zij ter bereiking van dit oogenblik hadden doorstaan.
En toen keerde het ideaal der internationale proletariërs weer
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naar onzen grond en liet zijn vleugels over ons ruischen en liet wuiven over onze
hoofden de heerlijke belofte, dat wij voortaan in deze woestijn van kapitalisme een
thuis en trouwe vrienden zouden hebben en een mooi arbeidsveld voor onze krachten
en talenten en een wassende beweging, waardoor de besten van ons volk
aangetrokken, het proletariaat bezield en georganiseerd, nieuw leven in ons duffe
landje gebracht zou worden.’
Ik hield mij op de oprichtingsvergadering van de Partij zooveel mogelijk op den
achtergrond en werkte er toe mee Vliegen tot voorzitter van de bijeenkomst te doen
benoemen, zooals het ook mijn instemming had, dat hij het manifest opstelde. Die
taktiek ben ik altijd blijven volgen. Mijn kracht en roeping vond ik in de geestelijke
leiding van de beweging, overigens liet ik de hoofdleiding in de organisatie gaarne
aan anderen over, liefst aan arbeidersfiguren, die zich in de beweging hadden
ontwikkeld.
De omstandigheden brachten mee, dat ik, toen in 1895 het dagelijksch bestuur
in Utrecht werd gevestigd, gedurende korten tijd het voorzitterschap waarnam, dat
ik neerlegde na mijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Ook nadien had ik in
het Partijbestuur vrij onbestreden de politieke leiding, waarbij Vliegen en Schaper
mij veelal ter zijde stonden.
Op de oprichtingsvergadering had ik voorgesteld, zoo spoedig mogelijk een groote
meeting te beleggen om ons in het publiek voor te stellen en onzen tegenstanders
de gelegenheid te geven, hun grieven te berde te brengen en als plaats van die
vergadering Amsterdam te kiezen, juist omdat die stad het centrum van onze
tegenstanders was. Mijn broer en van der Wallen pleitten voor Utrecht, omdat zij
wel verwachtten, dat de anarchistische elementen zouden trachten in Amsterdam
onze bijeenkomst te doen mislukken, terwijl wij in
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Utrecht op bevrienden grond zouden zijn, maar de meerderheid verkoos Amsterdam
en daar werd dus, in het gebouw Constantia, den 1en Oktober 1894, de meeting
belegd. Als sprekers traden Vliegen en ik op. Wat er in deze berucht geworden
vergadering gebeurde, is al dikwijls beschreven. Het was Vliegen, die het eerst zou
spreken, onmogelijk zich verstaanbaar te maken; ik heb hem zien schreien. Daarop
kwam ik aan het woord en het gelukte mij een twintig minuten lang mijn rede voort
te zetten; maar toen had het den heeren lang genoeg geduurd en barstte het kabaal
met nieuwe hevigheid los. Met uitroepen als ‘ploert’, ‘schurk’, ‘moordenaar’ dwong
men mij van het woord af te zien. Toen kwam het debat: Coltof, Cornelissen, en
Hermans werden door de vergadering rustig en met instemming aangehoord, terwijl
zij hun laster over onze hoofden uitstortten; de laatste stelde tenslotte een motie
voor, waarin de vergadering haar ‘innige verachting’ uitsprak over de oprichters der
S.D.A.P., een motie, die natuurlijk met groote meerderheid werd aangenomen.
Hierna wilden wij nog een poging wagen, ons tegen de verschillende gemeene
beschuldigingen te verdedigen, maar toen kwam de groote herrie, het bestormen
van het podium, de beleedigingen en mishandelingen, ons door de revolutionairen
aangedaan, de algeheele janboel, die het verder vergaderen onmogelijk maakte.
De haat van de ongure individuen, die al gauw het podium vulden, richtte zich vooral
tegen Vliegen en Schaper. Het werd een gevecht van man tegen man, waarbij wij
messen voor onze oogen zagen flikkeren. Schaper werd, blootgesteld aan de
mishandelingen van de opgezweepte menigte, uit de zaal gedragen, Cohen ontving
door een messteek een ernstige wonde aan zijn hoofd. Op een gegeven oogenblik
stonden eenige revolutionairen dreigend vóór mij. Een paar van onze sterkste
partijgenooten, Wolf Lelie en Manus Degen,
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posteerden zich aan mijn zijde. Ik wist niet beter te doen dan mijn handen in mijn
zakken te steken, want een worsteling wilde ik niet beginnen. Meermalen is mij
gebleken, dat die houding de beste is; in ieder geval liet men mij ditmaal met rust.
Op deze wijze werd de jonge partij door de oude beweging begroet, die wij sedert
dien met stilzwijgen zijn voorbijgegaan. Was al eerder gebleken, dat het plan, om
naast elkaar voort te werken, dat ik in mijn brochure ‘Het Kiesrecht en de
Sociaal-demokratie’ ontwikkeld had, onuitvoerbaar was, nu was ons tevens duidelijk,
dat wij in den ouden Bond een tegenstander hadden, die wij slechts konden
negeeren, omdat iedere normale gedachtenwisseling met deze lieden onmogelijk
was. Het konservatieve ‘Dagblad van Zuid-Holland’ riep naar aanleiding van deze
vergadering verrukt uit: ‘De uitgave-Troelstra van het Socialisme heeft fiasko
gemaakt.’ Maar wij zelve lieten ons niet ontmoedigen en in de ‘Baanbreker’ schreef
ik: ‘Voor de Partij, en voor u, vrienden en partijgenooten, gaat van het gebeurde in
Constantia een kracht uit, de kracht, die alle verdrukten en miskenden tesamen
snoert, de kracht eener versterkte solidariteit: hoewel wij nu zeker weten, dat aan
ons de toekomst is, staan wij in het heden nog als een klein vrijkorps temidden van
allerlei vijanden, door de kapitalisten en priesters, door Oranjeklanten en
revolutiekraaiers tegen ons losgelaten. De ware kampioen voor zijn overtuiging staat
echter te krachtiger, naarmate de strijd heviger is.’
Reeds vóór de stichting van de Partij had ik in eenige plaatsen meegewerkt aan het
oprichten van verkiezings-organisaties op sociaal-demokratischen grondslag. De
eerste vereeniging van dien aard was de kiesvereeniging te Utrecht. Dergelijke
vereenigingen ontstonden in Arnhem, Sneek en Franeker. In deze laatste plaats
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was het een oude afdeeling van den ouden Bond voor algemeen kies- en stemrecht,
die na een rede van mij in een kiesvereeniging werd omgezet. In de daarbij
aangenomen motie werd vastgesteld, dat: ‘meedoen aan de verkiezingen alleen
dàn de organisatie der niet-bezittende klasse versterkt, wanneer deze daarbij als
een zelfstandige partij, met een sociaal-demokratisch program, optreedt.’ Een poging
van de Franeker kiesvereeniging, om aan de geheele Friesche Volkspartij een
dergelijk program te geven, mislukte.
Te Rotterdam bestond een volkskiesvereeniging, de ‘Unie’, waarvan van Kuikhof
sekretaris was; het bestuur noodigde mij uit, eind Januari 1894 in een openbare
vergadering te spreken over ‘Het kiesrecht als wapen in den klassenstrijd.’ Bij deze
gelegenheid bood ik aan de vereeniging een ontwerp-program aan, waarbij zij zich
tot een verkiezings-organisatie op uitgesproken sociaal-demokratisch standpunt
zou organiseeren en waarin o.a. de volgende eischen werden gesteld: algemeen
direkt kiesrecht voor alle mannen en vrouwen boven de 20 jaar; leerplicht, waaraan
zoo noodig verbonden het kosteloos verstrekken van leermiddelen, voedsel en
kleeding; sterkere progressie in de direkte belastingen en afschaffing van die indirekte
belastingen, die op de algemeene volksbehoeften drukken; opheffing van de Eerste
Kamer; en een arbeidswetgeving, die zou omvatten: wettelijk vastgestelde 8-urendag,
verbod van allen kinder-arbeid onder de 14 jaar en verdere beperking van den arbeid
van vrouwen en jeugdige personen, vermeerdering van het aantal
arbeids-inspekteurs en verkiezing van deze door de arbeiders, het organiseeren
van een algemeene verzekering voor de arbeiders tegen de gevolgen van ziekte,
invaliditeit en ouderdom en enkele punten van minder belang. Dit program is met
een geringe wijziging door de Unie aanvaard.
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Daarnaast werd de aktie voor het algemeen kiesrecht opnieuw ter hand genomen.
De oude kiesrecht-beweging, waarvan een tijdlang groote kracht was uitgegaan,
was, zooals reeds vroeger is vermeld, in elkaar gezakt. De openbare vergaderingen,
die nu door de sociaal-demokraten werden belegd voor algemeen kiesrecht, maakten
veelal een poveren indruk. Meermalen heb ik de beweging van die dagen vergeleken
met een korenveld, dat door een hagelbui tegen de grond is geslagen.
Tot mijn propagandistisch werk moet ook gerekend worden de brochure: ‘Wat
willen de Sociaaldemokraten? Antwoord op vijf vragen van pater Arriens.’ Dr. Arriens
uit Oldenzaal had nl. in zijn blad ‘De Katholieke Werkman’ aan mij de vijf volgende
vragen gesteld:
1. Voert ge den strijd tegen het privaatbezit, ja of neen?
2. Voert ge dien strijd met alle middelen, ja of neen?
3. Sluit ge het geweld uit in dien strijd, ja of neen?
4. Wilt ge grond, fabrieken, machines en andere arbeidsmiddelen in het bezit en
beheer der gemeenschap, ja of neen?
5. Wilt ge de tegenwoordige maatschappelijke inrichting behouden, ja of neen?
Ik verzocht de redaktie van ‘De Katholieke Werkman’ mij toe te staan, die vragen
in een paar korte artikeltjes in haar blad te beantwoorden. Dit werd geweigerd, ik
mocht alleen antwoorden met ja of neen. Om mijn antwoord toch onder de oogen
van de lezers van pater Arriens te brengen, maakte ik er een populaire brochure
van, die in Januari 1896 verscheen en waarvan in Twente duizenden exemplaren
werden verkocht. Zoo verschafte pater Arriens mij een welkom uitgangspunt
voorvruchtdragende propaganda onder de katholieke arbeiders. In den loop van
datzelfde jaar verscheen de eerste uitgave van mijn sedert meermalen herdrukte
brochure
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‘De S.D.A.P., haar ontstaan, doel en streven.’ Na een beschrijving van de ellende
in de bestaande maatschappij ontwikkelde ik daarin de beginselen van de
sociaal-demokratie: ‘Internationaal als het kapitalisme, als de ellende en de
onderdrukking, is ook de nieuwe partij van het proletariaat, die zich noemt de
sociaal-demokratische en wier reuzentaak het is, door deze woestijn van ellende,
de arbeidende klasse te voeren naar den nieuwen tijd, die komende is.... Niet van
boven af komt zij tot de arbeiders om deze te zegenen, maar zij is uit den schoot
van het proletariaat, uit zijn ontberingen en zijn bewustwording zelve, opgegroeid.’
Verder wees ik op de waarde van een krachtige politieke organisatie van het
proletariaat en op de beteekenis van ons doel: de verovering van de politieke macht
door de arbeidersklasse. Ik voegde daaraan echter de waarschuwing toe, het
algemeen kiesrecht niet als het alleen-zaligmakende middel te beschouwen; ook
een krachtige vakbeweging is noodig. En in het slotwoord schreef ik: ‘Zoo breidt
zich, niet gebouwd op droomerijen, maar op den vasten grond der werkelijkheid,
over geheel de wereld de internationale bond der werkers en lijders, uitgezogenen
en verdrukten uit.... Geen godsdiensten en tijdelijke belangen kunnen de
sociaal-demokratie aller natiën verdeelen, zij schrijdt onvervaard voorwaarts door
het donkere heden naar de lichtende toekomst.’
Ik heb te Utrecht zooveel mogelijk kontakt met de vakbeweging gezocht; ik vermeldde
reeds, dat wij met de ‘Baanbreker’ de spoorwegmannen en anderen in hun strijd
steunden en dat ik medewerkte tot het oprichten van een afdeeling van den
metaalbewerkersbond. Over het algemeen stonden de vakvereenigingen sterk onder
den invloed van den ouden Bond en moesten zij dus van de jonge S.D.A.P. weinig
hebben. Al-
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leen op de Diamantbewerkersbond (A.N.D.B.) en op enkele afdeelingen van
spoorwegpersoneel, timmerlieden en sigarenmakers konden wij rekenen.
Op het Internationaal Socialistisch Kongres van 1891 was een resolutie
aangenomen, waarin o.a. het volgende werd uitgesproken: ‘Het Kongres,
vastbesloten aan de solidariteit van de arbeidersklasse een middel te geven om
zich te uiten, dringt er op aan, overal, waar dat mogelijk is, voor ieder land in te
stellen een ‘arbeidssekretariaat’. In aansluiting op deze resolutie werd op het
Kerstkongres van den ouden Bond in 1892 besloten tot het stichten van een
Nationaal Arbeidssekretariaat (het N.A.S.), dat in 1893 tot stand is gekomen. Dit
lichaam, dus niet uit de behoefte van het oogenblik door de vakbeweging zelf
opgericht, maar door den Bond kunstmatig in het leven geroepen, heeft, ook door
gebrek aan bekwame leiders, nooit veel kracht kunnen ontwikkelen en is er nooit
in geslaagd onder den invloed van de ‘revolutionairen’, die in dit verband
syndikalistische ideeën ontwikkelden, uit te komen. Het heeft als
bemiddelings-instituut, ook met het buitenland, eenige diensten bewezen, maar een
machtscentrum is het niet geworden.
Nu was de organisatie van het N.A.S. zoo opgezet, dat ook politieke partijen zich
konden aansluiten, immers, als de centrale van alle arbeiders-vereenigingen van
het land was het bedoeld. De Socialistenbond was toegetreden en omdat wij alles
moesten doen om met de arbeiders kontakt te krijgen, besloot het Deventer Kongres
van de S.D.A.P. van 1895 dat voorbeeld te volgen. Het resultaat was, dat het N.A.S.
het terrein van den strijd tusschen de S.D.A.P. en de revolutionairen werd; ook de
Partij zelf beleefde van dit lidmaatschap weinig plezier en daarom stelde ik in Februari
1896 in het P.B. (Partij-bestuur) voor, ons weer terug te trekken. Voorloopig vond
mijn voorstel weinig aanhang en het Partij-
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kongres van 1896 besloot met 20-10 stemmen bij het N.A.S. aangesloten te blijven.
Doch reeds in het einde van hetzelfde jaar werd de Partij als lid van het N.A.S.
geschorst, omdat er in de ‘Sociaal-demokraat’, het nieuwe partij-orgaan,
mededeelingen over een geheime zitting van het N.A.S. waren verschenen en wij
hebben niet veel moeite gedaan om die schorsing ongedaan te maken. Alleen
publiceerde het P.B. een manifest om de legende, dat de S.D.A.P. ‘tegen vak
vereenigingen zou zijn’, die naar aanleiding van deze kwestie door de revolutionairen
werd verspreid, te weerleggen. In het einde van 1896 zeide ik in een rondschrijven
aan het P.B. naar aanleiding van dit konflikt: ‘Nu doet zich de zaak aan mij voor als
de geschikte gelegenheid om het initiatief te nemen tot een vakbeweging, staande
op internationalen bodem.’ En ik vroeg het bijeenroepen van een konferentie om
de nieuwe organisatie ter hand te nemen. Maar het P.B. achtte den tijd voor zulk
een stap nog niet gekomen.
Ik had het noodzakelijk geacht een poging te doen, klaarheid te brengen in de
algemeene verwarring, die er op vakvereenigingsgebied heerschte. Iedereen
schermde met het principe ‘neutraliteit’, zonder dat den meesten duidelijk was, wat
daarmee werd bedoeld. Cornelissen en zijn revolutionaire vrienden trachtten van
de ‘neutraliteit’ een strijdmiddel tegen de S.D.A.P. te maken. Ik heb van den beginne
af op het standpunt gestaan, dat vakbeweging en politieke aktie in een zoo nauw
mogelijk verband de twee elkaar aanvullende strijdmiddelen van het proletariaat
moeten zijn. Men dient niet te vergeten, dat in den tijd, waarover ik nu spreek, de
christelijke organisaties, Patrimonium en de R.K. Volksbond, reeds bestonden, terwijl
het liberale Werkliedenverbond, hoewel het reeds terrein verloor, nog eenigen
invloed had. Verdeeldheid was er dus reeds en met een ‘neutrale’ vakbeweging
onder leiding van Cornelissen
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zou men de christelijke arbeiders werkelijk niet kunnen lokken.
Ondanks de onpolitieke of zelfs anti-politieke gezindheid in de vakbonden, die zich
bij het N.A.S. hadden aangesloten, bereikten wij samenwerking tusschen de S.D.A.P.
en verschillende vakvereenigingen in den strijd voor het staatspensioen. Deze aktie
was een van de meest gezonde uitingen van klassebewustzijn en politiek inzicht bij
de georganiseerde arbeiders en zij moet vermeld worden als een eerste stap op
den weg naar de moderne arbeidersbeweging. Het initiatief voor die aktie was
uitgegaan van den Timmerliedenbond, die, terecht eraan wanhopend het N.A.S. tot
eenige aktie te bewegen, op zijn kongres in het voorjaar van 1896 besloten had, de
zaak ter hand te nemen en een besturen-konferentie erover bijeen te roepen. Op
die konferentie kwam een permanent komitee voor staatspensioneering tot stand,
waarin voor onze Partij eerst Helsdingen, later De Levita zitting had. Het komitee
keerde zich tegen de motie, die de liberale werkman Heldt in de Kamer had
ingediend, waarbij deze de arbeiders zelf premies voor hun ouderdomspensioen
wilde laten betalen. Bij de aktie, die de konfessioneele arbeiders-organisaties en
het liberale Werkliedenverbond in aansluiting met die motie voerden, weigerden zij
de door onze Partij aangeboden medewerking, en zoo kwamen wij tot onze eigen
beweging met onzen eigen eisch: het staatspensioen. Dit was een eisch, die veel
instemming bij georganiseerde en nog ongeorganiseerde arbeiders vond en die
den invloed van de S.D.A.P. onder het proletariaat versterkte ten koste van den
Socialistenbond, die zich natuurlijk niet met een dergelijke ‘parlementaire’ aktie
wenschte in te laten. De voornaamste programpunten van het komitee van aktie
waren: 1ste: ‘De staat zij verplicht de oude arbeider-
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(ster) te pensioneeren’ en 2de: ‘Dit pensioen worde uit de staatskas bekostigd.’
Ik wijdde aan de ‘arbeiders-pensioneering’, zooals de zaak toen meestal werd
genoemd, in het Partij-orgaan een reeks artikelen, waarin ik o.a. schreef: ‘De staat
wordt hier gedacht als de organisatie derbezittende klasse en waar de arbeiders
aan hem den eisch stellen, hun een pensioen te verschaffen op een leeftijd, dat zij
nog niet geheel“op” zijn en er dus nog wat van kunnen profiteeren, is het de
bezittende klasse, die zij aanspreken, om een klein deel van het aan hen ontnomene
terug te geven.’ Ik waarschuwde echter tegen het stellen van onmogelijke eischen
door te vragen het pensioen reeds op 55-jarigen leeftijd te laten ingaan; al spoedig
gelukkig zag het komitee dat zelf in en maakte er 60 jaar van. Bij mijn parlementaire
werk kom ik op dit punt nader terug.
De S.D.A.P. werd dien eersten tijd van alle kanten met groote felheid aangevallen
en wij waren er ons van bewust, dat wij slechts door iets tot stand te brengen het
vertrouwen van de arbeiders zouden kunnen winnen; dat maakte, dat wij op
vriendschappelijke wijze samenwerkten. Eén van onze grootste moeilijkheden was
de voortdurende geldnood. Ik vermeldde reeds, dat Bebel mij bij een gesprek in
Zürich steun voor de ‘Baan breker’ had toegezegd. Toen nu Bahlmann ons hielp,
verzocht ik Bebel dat geld voor de jonge Partij te mogen gebruiken, wat natuurlijk
werd toegestaan. Maar het geldgebrek keerde spoedig terug en bezorgde onzen
Partij-penningmeester, mijn Utrechtschen vriend Dijkman, heel veel zorg. Als hij
met een ernstig gezicht bij mij kwam en zei: ‘Troelstra, we hebben al f 500.- schuld,’
antwoordde ik: ‘Maar f 500.-?’ Mijn idee was, dat, als wij eens de belangstelling van
de arbeiders in onzen strijd zouden hebben opgewekt de gelden wel zouden
toevloeien.
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Als Partij-sekretaris traden in deze periode op Schaper, van Rijn en Harms, de beide
laatsten onder het pseudoniem van Dam, omdat het voor de meesten nog te
gevaarlijk was, een dergelijke funktie openlijk te bekleeden.
Van de Partij-bladen ging het de ‘Baanbreker’ het meest voor den wind. In Juli
1895 waren wij, door samensmelting met de Rotterdamsche ‘Vrijheid’, in staat het
formaat te vergrooten en het aantal abonné's bleef daarna toenemen, zoodat het
niet te gewaagd scheen in 1896 voorde officieuse ‘Baanbreker’ een officieel
Partijorgaan in de plaats te stellen: de ‘Sociaal-demokraat’. Ik werd redakteur van
het nieuwe blad en Helsdingen administrateur. Daarnaast begon bij Poutsma de
uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift: de ‘Nieuwe Tijd’.
Voor de propaganda onder de intellektueelen organiseerde ik met van Kol en
Wibaut lezingen van bekende buitenlandsche partijgenooten voor de studenten in
de Universiteitssteden. Vandervelde, Lafargue, Eleonore Marx en Liebknecht traden
hier op. Vooral het bezoek van den laatste had groot sukses. Overal had hij
stampvolle zalen. Toen hij in Utrecht aankwam, wachtten de partijgenooten hem in
de wachtkamer van het station op en in dezelfde stad belegde het P.B. een
Partij-vergadering, waar ook de arbeiders hem konden ontvangen. Het was een
mooie vergadering en Liebknecht, die door de hartelijke ontvangst zeer getroffen
was, sprak er zijn voldoening over uit, dat het zoo'n werkelijk proletarische
bijeenkomst was.
De Meimeetings in de verschillende plaatsen werden door de plaatselijke komitee's
georganiseerd. Wij wilden daarbij als eisch stellen de wettelijke invoering van den
8-urendag, wat ons natuurlijk in botsing bracht met de revolutionairen; dat gaf binnen
de komitee's meermalen tot onverkwikkelijke debatten
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aanleiding en op den duur scheen het de beste oplossing, in de steden, waar de
moeilijkheden het grootst waren, twee Meifeesten naast elkaar te vieren. Van den
beginne af verzetten wij ons tegen het drijven van revolutionaire zijde, de arbeiders
op 1 Mei te laten staken. Van een eenigszins massaal opvolgen van dat parool kon
immers geen sprake zijn, zoodat het eenige resultaat zou zijn, dat er slachtoffers
vielen.
Het eerste kongres van de S.D.A.P. had Paschen 1895 te Deventer plaats. De
Partij telde toen nog slechts 26 afdeelingen, maar er zat een goede geest in, die
ook op het kongres tot uiting kwam. Onze voornaamste taak was het vaststellen
van een beginselprogram en een strijdprogram. In de programkommissie had ik
met van der Goes, van Kol, Vliegen en Helsdingen zitting gehad; van der Goes had
in de opstelling het grootste aandeel. Daar hij echter onverwacht niet verscheen,
was ik gedwongen onvoorbereid een rede ter toelichting van het program te houden;
Vliegen heeft mij later verzekerd, dat het één van de beste speeches was, die hij
ooit van mij heeft gehoord. Onder algemeen applaus en hilariteit verscheen, toen
het kongres reeds op zijn eind liep, ook van der Goes; zijn verstrooidheid had hem
ook ditmaal parten gespeeld. Bij de behandeling van het strijdprogram ontstond een
belangrijke discussie over onze houding tegenover het koningschap. Maastricht
had nl. een amendement ingediend om ‘afschaffing van het koningschap’ in dat
program op te nemen. Daar dit punt later meermalen in de pers en op
Partij-kongressen aan de orde is gekomen, wil ik hier een passage aanhalen uit de
rede, die ik aan het amendement wijdde: ‘Wanneer wij dat onschadelijk ornament
met ernst bestrijden, geven wij den indruk, dat wij met de overwinning daarvan
betere toestanden voor het volk zouden bereiken. Teleurstelling zou volgen! Meteen
zouden wij dan in de val loopen, die de bourgeoisie ons
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zet om terwille van een onschuldige liefhebberij, wat in Holland het koningschap
zeer zeker is, voet te geven aan vooroordeel.’ Latere gebeurtenissen hebben mij
geleerd, dat de uitdrukking ‘onschuldige liefhebberij’ in deze niet geheel juist is. Ik
kom daarop nader terug.
Paschen 1896 ontving de Utrechtsche afdeeling het Partij-kongres in de zaal van
het Volksgebouw, die met groote zorg was versierd. De Partij telde nu duizend leden
en het orgaan 1200 abonné's. In mijn openingsrede verklaarde ik met nadruk, dat
de S.D.A.P. met de revolutionaire elementen niets te maken wilde hebben. Ik verwees
daarbij naar hun kinderachtig optreden in Amsterdam bij het koninklijk bezoek. Ik
zeide: ‘Nog al te veel worden wij door de Nederlandsche pers vereenzelvigd met
de heele of halve anarchisten in ons land. Dit misverstand moet worden opgeruimd.
Wanneer daar met de komst der koninginnen te Amsterdam varkenskoppen worden
rondgereden.... dan keuren wij het af, dat deze lieden sociaal-demokraten genoemd
worden. Wij hebben met deze niets van doen. Deze revolutionaire mondhelden
sleuren met hun nonsens de zaak der arbeiders door het slijk en wij ontzeggen die
vinnigste bestrijders der sociaal-demokratie, die haar werk slechts afbreken zonder
op te bouwen, den eerenaam van sociaal-demokraat.’ Er waren klachten, dat de
‘Sociaal-demokraat’ te ingewikkeld was en ik beloofde hiermee voortaan rekening
te zullen houden. De hoofdschotel van dit kongres vormde de behandeling van de
agrarische kwestie, waarop ik in ander verband terugkom.
De politieke verwarring, die in die jaren in arbeiderskringen heerschte, bracht mee,
dat wij voor moeilijke vragen werden gesteld. Zoo riep het hoofdbestuur van den
Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht in Januari 1895 een vergadering bijeen
om tot de stichting van
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een Algemeene Nederlandsche Volkspartij te komen. Men wou dus nog eens voor
het geheele land probeeren, wat in Friesland reeds was mislukt. Namens de S.D.A.P.
diende ik op die vergadering een motie in, waarin werd uitgesproken, dat men van
die algemeene Volkspartij afzag, doch wel tot duurzame samenwerking voor een
ruime kiesrecht-uitbreiding wilde komen. Deze houding was het uitvloeisel van een
principe, dat in de volgende passage van het in hetzelfde jaar aangenomen
beginselprogram van onze Partij werd vastgelegd: ‘Zij (nl. de S.D.A.P.) wil zooveel
mogelijk elke ekonomische en politieke beweging der arbeiders ter verkrijging van
betere levensvoorwaarden zóódanig ondersteunen, dat daardoor hun
klassebewustzijn wordt opgewekt en hun macht tegenover de bezittende klasse
wordt versterkt.’ Door het deelnemen van ons aan de algemeene Volkspartij zou
het klassebewustzijn zeker verzwakt zijn. Mijn motie werd echter niet aangenomen
en de pogingen werden onder leiding van dr. Vitus Bruinsma voortgezet. De
Nederlandsche Volkspartij is, zooals wij direkt voorspeld hadden, aan haar eigen
overbodigheid te gronde gegaan.
Maar wij lieten ons plan van samenwerking met andere groepen voor
kiesrecht-uitbreiding niet meer schieten en in Maart 1895 kwam er op onze
uitnoodiging in ‘d' Geelvinck’ te Amsterdam een vergadering bijeen, waar een
kiesrechtkomitee tot stand kwam, waarin behalve onze Partij o.a. het Algemeen
Nederlandsch Werkliedenverbond, de radikalen en verschillende vakvereenigingen
zitting hadden. Tevergeefs trachtten wij ook rechtsche demokraten voor onze aktie
te winnen. De strijd in de anti-revolutionaire partij tusschen de mannen met één
naam en die met twee namen bewoog zich voornamelijk om de kiesrechtkwestie.
Dat deed mij een poging wagen dr. Kuyper voor de kiesrecht-agitatie te winnen,
waartoe ik hem op het redak-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

137
tie-bureau van de ‘Standaard’ opzocht. Hij bleek echter zoo volkomen te zijn
vastgeloopen in den inwendigen strijd in de anti-revolutionaire partij, dat in zijn geest
geen ruimte voor andere gedachten was. Later sloot dit komitee zich aan bij een
grootere organisatie voor hetzelfde doel, waaraan ook de linkervleugel van de
liberale partij meewerkte. Dit laatste komitee organiseerde op eersten Kerstdag
1895 een groote kiesrecht-meeting te Zwolle. Voorzitter was De Rot van het Alg.
Ned. Werkl. Verbond en het teekent onze zwakke positie, dat wij de leiding aan dat
verbond moesten overlaten. In de rede, die ik op die meeting uitsprak, wees ik er
op, dat het de maatschappelijke ontwikkeling zelve was, die uitbreiding van het
kiesrecht vroeger of later noodzakelijk zou maken en verder verklaarde ik: ‘Niet
alleen voor direkte verbeteringen hebben wij het kiesrecht noodig, ook en vooral
om een georganiseerde arbeidersbeweging te verkrijgen, die als zelfstandige partij
naast de burgerlijke politieke partijen kan plaats nemen!’ Vervolgens kritiseerde ik
het ontwerp-kieswet van Houten en in een motie werden de veranderingen
aangegeven, die wij in dat ontwerp aangebracht wilden zien, waarbij rekening werd
gehouden met het feit, dat de heerschende Grondwet algemeen kiesrecht niet
toestond. Later, toen het ontwerp van Houten wet geworden was, zou daarom de
eerste eisch van de S.D.A.P. zijn: Grondwetsherziening, om algemeen kiesrecht
mogelijk te maken.
In Juli 1896 zou te Londen het Internationaal Socialistisch Kongres worden gehouden
en het was te voorzien, dat ook de Socialistenbond zou pogen toegelaten te worden.
De S.D.A.P. had oorspronkelijk besloten zich daartegen niet te verzetten, omdat
een afwijzende houding, naar sommigen vreesden, teveel verzet in de kringen der
vakbeweging zou wekken en wij konden

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

138
ons daarbij beroepen op een besluit van den Bond, kort tevoren genomen, waarbij
deelneming aan de verkiezingen niet principieel werd verworpen en een
‘nuttigheidsvraag’ werd genoemd Maar kort vóór het Kongres kwam de
anti-parlementaire stemming weer zoo sterk in ‘Recht voor Allen’ tot uiting, dat wij
ons besluit introkken en aankondigden ons te Londen tegen het toelaten van
Nieuwenhuis c.s. te zullen verzetten.
Met Henri Polak, Vliegen, Loopuit en van Kol, vertegenwoordigde ik te Londen
onze Partij. Als gasten waren aanwezig Tak en Wibaut, die nog niet tot onze Partij
behoorden. De gedelegeerden van de vakvereenigingen vormden met die van den
Socialistenbond één delegatie. Het was gewoonte, dat bij den aanvang van een
kongres een debat plaats had over de toelaatbaarheid van de mandaten. Uit den
aard der zaak vormde hierbij de tegenstelling tusschen vóór-en tegenstanders van
de politieke aktie den hoofdschotel. Ook ditmaal had een dergelijke
gedachtenwisseling plaats, met dit gevolg, dat Domela Nieuwenhuis en zijn
getrouwen verklaarden de zitting te zullen verlaten en geen deel meer van de
Internationale te willen uitmaken. Reeds te Zürich in 1893 was een resolutie
aangenomen, dat alleen groepen, die de noodzakelijkheid van politieke aktie
erkenden, zouden worden toegelaten. De Londensche resolutie over deze kwestie
voegde daar nadrukkelijk aan toe, dat dus de anarchisten waren uitgesloten. Het
was voor de Internationale een geluk, dat zij op deze wijze van een telkenmale
terugkeerend geharrewar was verlost. Hiermee was de grondslag gelegd voor een
hechte internationale organisatie van de socialistische politieke partijen; in de
resolutie, die het Kongres over de politieke aktie aannam, lezen wij o.a.: ‘Het Kongres
verklaart, dat de verovering van de politieke macht voor de arbeiders het beste
middel is om te komen tot hun ontvoogding, tot de bevrijding van den mensch en
van
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den burger, waardoor zij de socialistische republiek zouden kunnen stichten. Het
doet een beroep op de arbeiders van alle landen en noodigt hen uit zich te
vereenigen in een eigen partij, los van alle burgerlijke politieke partijen.’ Vliegen
verklaarde namens onze Partij, direkt na het vertrek van Nieuwenhuis, dat wij de
Internationale trouw zouden blijven en in mijn ‘Kongres-indrukken’ in de
‘Sociaal-demokraat’ schreef ik: ‘Niet als een dweepend jongeling, niet als een onrijpe
droomer, maar als een volbewust en gerijpt man zie ik het proletariaat vóór mij
staan, zooals het uit dit Kongres uit inwendige stormen en beroeringen is te
voorschijn getreden.’
Het was voor ons Hollanders van zeer veel waarde, dat wij in Londen in kontakt
met de buitenlandsche vrienden waren gekomen en op het kongres algeheele
instemming vonden met de ideeën, die wij in ons land tegenover zoo talrijke vijanden
hadden te verdedigen. Bovendien was het persoonlijk verkeer met de anderen van
groot belang. Te Zürich had ik Rosa Luxemburg leeren kennen. De Poolsche
delegatie had daar geweigerd haar mandaat goed te keuren en daarom had zij het
kongres moeten verlaten. Zij was toen een meisje van 19 jaar, dat aan alle mogelijke
beschuldigingen blootstond en zich verdedigde op een wijze, die mijn groote
bewondering en sympathie opwekte; zelden ben ik zoo onder den indruk geweest
als van haar rede. Zij droeg toen nog een Poolschen naam, maar zij is later voor
den vorm gehuwd met een dr. Luxemburg. Op de receptie, die aan het Kongres van
Londen voorafging, werd ik aangeklampt door iemand, die mij zeide, dat mevrouw
Luxemburg mij wenschte te spreken. Ik vond haar in een zijkamertje en zij maakte
op mij den indruk van een spin, die bezig is haar web te spinnen. De kwestie,
waarover zij te Zürich gevallen was, dacht zij blijkbaar te Londen op te lossen; zij
was nu
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lid van de Duitsche delegatie. Zij had een resolutie ontworpen in zeer
anti-nationalistische lijn, die o.a. door Vandervelde en Singer onderteekend was en
zij vroeg ook mijn handteekening, die ik haar bereidwillig verstrekte. Maar haar
resolutie werd verworpen in de kommissie-vergadering, waar een kompromisresolutie
tusschen de verschillende stroomingen werd opgesteld, waarin werd verklaard: ‘Het
Kongres spreekt zich uit ten gunste van de autonomie van alle nationaliteiten. Het
betuigt zijn sympathie met de arbeiders van alle landen, die heden lijden onder het
juk van een militaristische of nationalistische despotie.’
Te Zürich had ik ook kennis gemaakt met Adelheid Popp, die daar voor de vrouwen
met zulke verve en overtuiging een redevoering had gehouden, dat zij mij ten zeerste
had ontroerd.
Te Londen mocht ik mij zeer in de gunst van de oudere partijgenooten verheugen.
Zoo werden Longuet en ik, met een gezelschap Russen, onder wie Paul Axelrod,
tot een diner uitgenoodigd bij Eleonore Marx, die van Engels een mooi huis buiten
Londen en zijn wijnkelder geërfd had. Naast mij aan tafel zat Vera Sassolitz, de
bekende Russische revolutionaire, die een moordaanslag op een direkteur van een
gevangenis had gepleegd, omdat hij zijn gevangenen mishandelde. Op het
huwelijks-aanzoek, dat Van Kol, na dien bewusten aanslag, vanuit de binnenlanden
van Java tot haar had gericht, was zij niet ingegaan. De champagne uit den kelder
van onzen overleden leermeester Engels deed denken aan den wijn van zijn geest,
ons in vroeger tijd geschonken.
Nu de beslissingen van Londen in onze richting wezen, leek het ons de juiste
gelegenheid om naar aanleiding van het Internationaal Kongres te Amsterdam een
openbare vergadering te beleggen; in Plancius had
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deze plaats op 25 Augustus. Hier toonden wij aan, dat de Internationale door ons
werd vertegenwoordigd, hetgeen de beteekenis onzer Partij ten zeerste versterkte.
Vliegen, Polak en ik zouden spreken. De zaal was stampvol en het was direkt
duidelijk, dat de anti-parlementairen in grooten getale waren opgekomen. Van die
zijde werd de dwaze eisch gesteld, dat er na elke rede debat zou worden gegeven
en toen Vliegen niet zonder herhaalde onderbrekingen gesproken had en Polak het
woord nam, gaf Cornelissen het sein tot een algemeen kabaal. Toen de rust dreigde
terug te keeren, klom Nieuwenhuis midden in de zaal op een stoel en trachtte te
spreken. Maar Polak wist van geen wijken en het gevolg was, dat beide sprekers
onverstaanbaar bleven. Domela, door zijn geestverwanten naar het podium
gedragen, had daar al niet meer sukses dan op zijn stoel. Ook bij een nu volgend
handgemeen bleek, dat de partijen in de zaal ongeveer even sterk waren en alleen
de komst van een detachement politie kon aan het gevecht een einde maken. Toch
beschouwden wij deze vergadering als een grooten vooruitgang; zij bewees, dat
wij ook in Amsterdam vasten voet hadden gekregen. Er was vreugde in onze harten;
nu hadden wij een basis, om op voort te bouwen en de revolutionairen konden ons
daarbij, een enkele gelegenheid uitgezonderd, niet meer ernstig hinderen.
Inmiddels kwamen de verkiezingen van 1897 in het zicht, waarbij de S.D.A.P. voor
het eerst haar kandidaten zou stellen. In de ‘Sociaal-demokraat’ had ik herhaalde
malen met nadruk betoogd, dat met het in werking treden van de kieswet van Houten,
hoe gebrekkig die wet ook was, doordat een groot deel van de arbeiders nog van
het kiesrecht verstoken bleef, toch een nieuw tijdperk voor de Nederlandsche
arbeidersklasse was aangebroken. En in den zomer van 1896
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had het P.B. reeds besloten vooral propaganda te maken in die distrikten, waar
onze kandidaten eenige kans zouden hebben. Hierbij was in de eerste plaats aan
de groote steden gedacht, die in '97 zeer teleur zouden stellen, doch voor mij stond
van den beginne af vast, dat ik de provincie Friesland als propagandagebied zou
kiezen.
In Oktober 1896 besloot het P.B., dat de Partij onder geen voorwaarden met
andere partijen zou samenwerken bij de verkiezingen; dit was het antwoord op een
aanbod van de radikalen, die na deze afwijzing den verkiezingsstrijd vooral tegen
ons voerden en ons de eer aandeden pamfletten te verspreiden, die uitsluitend
tegen de S.D.A.P. waren gericht. Dit was mede het gevolg van een waarschuwing
door den vooruitstrevenden liberaal Kerdijk tot de radikalen gericht, dat zij de
mogelijkheid van latere samenwerking met zijn groep af zouden snijden, als zij zich
teveel naar de socialisten richtten. Zoo bevatte het radikale hervormingsprogram
wel allerlei eischen op het gebied van uitbreiding der sociale wetgeving, invoering
van leerplicht tot het 14e jaar, progressieve direkte belastingen e.d., maar zweeg
over de kiesrecht-uitbreiding, die juist door ons bij de verkiezingsaktie voorop werd
gesteld.
Onze taak was het juist in dezen verkiezingsstrijd het klassebewustzijn van de
arbeiders te ontwikkelen; daarom weigerden wij ons te richten naar de scheidingslijn
tusschen klerikaal en anti-klerikaal, die de Nederlandsche politiek beheerschte.
Daarom keerden wij ons tegen alle arbeiders-organisaties, die de burgerlijke partijen
steunden, zooals het Alg. Ned. Werkl. Verb., welks leider Heldt zijn leden had
aangeraden op de liberalen te stemmen.
Maar wel was het in overeenstemming met dit beginsel, dat wij steun zochten bij
die arbeidersvereenigingen, die
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bereid waren met ons op een sociaal-demokratisch program in zee te gaan. Alleen
op eigen krachten steunen konden wij niet; daarvoor was onze organisatie te zwak,
onze pers te weinig verbreid. (De ‘Sociaal-demokraat’ had in den verkiezingstijd
1500 abonné's). En zoo kwamen wij er toe het oprichten van
‘arbeiders-kiesvereenigingen’ te bevorderen, waarin enkele bewuste
sociaal-demokraten de leiding hadden en waarvan veel arbeiders door een lage
kontributie lid konden worden. Wij moesten het hun gemakkelijk maken om zonder
zich socialist te noemen toch onze Partij bij de verkiezingen te steunen. De
arbeiders-kiesvereeniging was een voorbijgaand verschijnsel van opportunistischen
aard. Om in te zien, dat deze taktiek noodig was, moet men weten, hoeveel moeite
onze Partij had om in de arbeidersklasse, waar de anarchistische ideeën nog steeds
doorwerkten, wortel te schieten. In de verkiezingsredevoeringen spraken wij weinig
over de S.D.A.P., maar veelal over de ‘Arbeiderspartij’, doch wij streden voor een
socialistisch program en onze kandidaten waren allen leden van de Partij. In de
redevoering, die ik bij de stichting van de Utrechtsche arbeiders-kiesvereeniging
hield, zeide ik: ‘Ook spreekt ge (n.l. in den oproep tot de bijeenkomst) ervan, als
een “zelfstandige arbeiderspartij” aan de verkiezingen te willen deelnemen; van de
S.D.A.P. spreekt ge niet. Dat behoeft ook niet Reeds in uwen wil eene “zelfstandige
arbeiderspartij” te vormen, ligt opgesloten, dat ge staat op het standpunt der S.D.A.P.’
Verder wees ik in die rede op het essentieele onderscheid tusschen ons standpunt
en dat van de radikalen, die op allerlei manieren trachtten de arbeiders te winnen,
door hun direkte verbeteringen voor te spiegelen. En ik vervolgde: ‘Zeker, wij willen
ook verbetering van toestanden, liefst groote, zonder echter de kleine te versmaden.
Wij willen meer loon, korter arbeidstijd,
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menschwaardig leven, meer genot en meer vrijheid. Met alle kracht, die in ons is,
zullen wij strijden voor het kleine, zonder echter te vergeten het groote: de lachende
toekomst, die ons wenkt, de toekomst van volledig mensch zijn, de opheffing van
het loonstelsel, de teruggave van de aarde en hare schatten aan geheel het
menschdom, de socialistische maatschappij.’
Op het program, dat die kiesvereeniging in Februari 1897 vaststelde, stond als
eerste punt: ‘Grondwetsherziening om te komen tot algemeen kies- en stemrecht’
en als tweede punt: ‘Pensioneering van oude en invaliede werklieden op kosten
van den staat’. Dergelijke eischen stelden de arbeiders-kiesvereenigingen, die in
andere plaatsen, o.a. Leeuwarden, Assen, Zutphen, Enschedé ontstonden.
Op voorstel van mij besloot het P.B. een kongres samen te roepen van de
arbeiders-kiesvereenigingen en andere organisaties, die ons bij de verkiezingen
steunen wilden, om daar het verkiezingsprogram vast te stellen. Dit kongres had te
Arnhem plaats in aansluiting op het Paaschkongres der S.D.A.P. van 1897. De Partij
telde nu 1240 leden. Op het verkiezingskongres waren afgevaardigden van de
S.D.A.P.-afdeelingen, 16 arbeiders-kiesvereenigingen, enkele vakbonden en een
bestuurdersbond, tesamen vertegenwoordigend een 4000 leden. Uit mijn rede ter
toelichting van het verkiezingsprogram citeer ik het volgende: ‘Wij gelooven niet,
dat door een program van hervormingen duurzame verbetering mogelijk is, voordat
grond en arbeidsmiddelen in handen der gemeenschap zijn gebracht. Het is een
kwestie van eerlijkheid eerst de banier van het socialisme omhoog te heffen, opdat
men wete, wat men aan ons heeft.... De ekonomische bevrijding dient te worden
nagestreefd en de verlangde hervormingen zullen de arbeiders in dien strijd moeten
sterken.... Kunnen
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alle arbeiders zich scharen om dit voorgestelde program, het stichten eener nieuwe
partij wordt daarom niet bedoeld.... De S.D.A.P. is de eenige zelfstandige partij tot
welke de bewuste arbeiders zich kunnen wenden.... Wij nemen niemand een examen
af in de ekonomie of in de socialistische leer; wij willen samenwerken met wie ons
hun vertrouwen schenken.’ Hierop volgde een diskussie over de verschillende punten
van het program, dat tenslotte als voornaamste eischen omvatte:
‘Grondwetsherziening om te komen tot algemeen, enkelvoudig kiesrecht voor mannen
en vrouwen.... Pensioneering van oude en invaliede werklieden op kosten van de
staat.... Afschaffing van het militarisme en invoering van algemeenen weerplicht....
Kosteloos verplicht lager onderwijs tot het 14e jaar.’ Verder een uitgebreide passage
over verbetering van de positie van pachters en landarbeiders. Op het kongres van
de Partij had ik gewaarschuwd tegen te groote verwachtingen omtrent de komende
verkiezingen. Bovendien had zich een incident voorgedaan naar aanleiding van het
besluit van Van Kol, geen kandidatuur voor de Kamer te aanvaarden, waarbij hij
o.a. gezegd had, dat hij niet naar populariteit streefde en dat eigenbelang hem
vreemd was. Dit gaf aanleiding tot heftige protesten en ik vroeg van Kol of hij niet
begreep, dat hij de positie van de anderen en van de geheele Partij door zijn
standpunt verzwakte. Tenslotte herzag van Kol zijn standpunt.
Reeds in het najaar van 1896 had ik een tweetal propaganda-tochten in Friesland
gemaakt, die tevens moesten dienen om me van den toestand en van onze kansen
op de hoogte te stellen. Ook ontving ik bezoek van Van Zinderen Bakker, één van
de bekwaamste leden van de Friesche Volkspartij, die mij zeide, dat het de wensch
van hem en zijn vrienden was, dat ik in de Tweede Kamer een Friesch distrikt zou
vertegenwoor-
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digen. Daarom raadde hij mij aan me te verzoenen met Stellingwerf, den leider van
de Friesche Volkspartij, een vroegeren vriend van mij, met wien ik had moeten
breken. Ik antwoordde, dat ik het op prijs zou stellen den band met Stellingwerf te
herstellen, maar dat ik daartoe zoo kort voor de verkiezingen geen stappen wilde
doen; ik wilde niet den indruk maken, dat ik, om stemmen te winnen, bij Stellingwerf
aanklopte. Zoo vond ik bij mijn strijd in Friesland, vooral in het distrikt Leeuwarden,
de Volkspartij tegenover mij.
In Februari 1897 ondernam ik een groote propaganda-tocht door het distrikt
Schoterland, waar van der Zwaag veel invloed had. Deze man, die in zijn direkte
omgeving zeer werd vereerd, hield er een eigen blad en een eigen socialistische
politiek op na, die over het algemeen niet veel van die van Nieuwenhuis verschilde.
Mijn doel was nu, door ons program in de verschillende plaatsen van dat distrikt te
verdedigen, druk op van der Zwaag uit te oefenen, om hem te bewegen zich bij
onze Partij aan te sluiten, of, indien dat onmogelijk bleek, een kandidatuur van hem
tegen te werken. Ik hield toen in één maand in 22 plaatsen redevoeringen en
besteedde den eenigen vrijen avond om met den heer Pyttersen, den liberalen
afgevaardigde van dat distrikt, te debatteeren.
Men kan zich nu nauwelijks meer voorstellen, wat in dien tijd met zijn gebrekkige
verkeersmiddelen een dergelijke propaganda-tocht van een mensch vergde. Den
laatsten avond sprak ik te Ureterp en ik herinner me, dat ik daar in de ‘houten broek’
stond, en dat het mij plotseling was of ik een ander hoorde spreken, zoodat ik mezelf
met geweld tot volledig bewustzijn terug moest brengen. Niet alleen moest ik iederen
avond weer ongeveer hetzelfde zeggen, maar bovendien was er aan zulke
vergaderingen geregeld debat
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verbonden, dat dikwijls tot lang na middernacht duurde. In het verslag over mijn
tocht naar Wynjeterp schreef ik in de ‘Sociaal-demokraat’: ‘Daar ons rijtuig in de
modder bleef steken, waren wij verplicht te voet door de met gaten en kuilen
voorziene weg te waden, in het donker en tegen de storm en de kletterende regen
in, met het vooruitzicht, dat waarschijnlijk geen mensch op de vergadering aanwezig
zou zijn.’ Dat men verplicht was uren te loopen, was geen uitzondering en dan kwam
men dus al vermoeid op de vergadering aan; maar in dien tijd vond je die dingen
vanzelfsprekend. In het geheel heb ik in dat verkiezingsjaar 104 vergaderingen
gehouden. In mijn nabeschouwing over den tocht in Schoterland kon ik niet
optimistisch zijn. Ik schreef: ‘Wel heeft men er ons druk geapplaudisseerd en ons
gezegd, dat het “mooi” was, maar het is maar al te duidelijk, dat alle besef van de
noodzakelijkheid van organisatie ontbrak en dat van der Zwaag niet de man was,
om dat besef er in te brengen’; daarvoor was hij teveel met ‘kleinburgerlijk
individualisme’ besmet. Aan den aandrang, dien men op mij had uitgeoefend,
tegenover van der Zwaag een kandidatuur te aanvaarden, wilde ik niet toegeven
om den schijn te vermijden hem uit persoonlijke motieven te bestrijden. Later heb
ik nog een poging aangewend, hem te bewegen zich bij onze Kamerfraktie aan te
sluiten. Ik schreef hem een brief van 20 kantjes, waarin ik betoogde, dat een eenling
in het parlement niets bereiken kan, maar antwoord ontving ik niet. Hij bleef in de
Kamer een aparte positie innemen en omdat hij wel frisch uit den hoek kon komen,
verheugde hij zich in de sympathie van vele tegenstanders. Eigenlijk degelijk werk
presteerde hij niet, maar door de burgerlijke pers werd hij tegenover mij gesteld; hij
was de eerlijk-ronde proletariër en ik de ‘sluwe politikus’. Hij poseerde als
revolutionair, maar was in den grond een
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klein-burgerlijk mannetje, dat ronduit in het openbaar verklaarde, alleen als kandidaat
op te treden, omdat zijn verkiezing f2000.- zou opbrengen, die hij trouwens nog
liever als steenbikker dan als Kamerlid zou willen verdienen.
Ik bond den strijd aan in de distrikten Winschoten, Tietjerksteradeel en Leeuwarden,
terwijl ik me ook liet kandideeren in de twee distrikten van de stad Utrecht. Voor
Meppel en Enschedé bedankte ik. Dat wij in Utrecht geen kans hadden, stond van
tevoren vast. Daar had mijn kandidatuur slechts propagandistische waarde. Ik voerde
er geanimeerde debatten met Drucker, Kerdijk en pater Arriens en van veel belang
was, dat enkele vakbonden, zooals die van de timmerlieden en sigarenmakers, in
dien strijd nauwer aan ons werden verbonden.
In Winschoten was de oude socialistische beweging geheel in elkaar gezakt en
bestond tot kort vóór de verkiezingen geen afdeeling van onze Partij, maar Kenther,
die daar een tijd tevoren was teruggekeerd, had aan het P.B. gemeld, dat er kans
was een aktie in onzen geest met sukses te voeren. In December 1896 had ik de
kampagne met een reeks spreekbeurten geopend. Ik vond daar tegenover mij dr.
Bos, links-liberaal; een anti-revolutionair, die in dat distrikt niet gevaarlijk was en
Tijdens, die de kandidaat was van de protektionistische boeren. De kwestie van het
protektionisme stond hier in het centrum van de belangstelling. Het optreden van
dr. Bos prikkelde mij om voor hem in protektionisten-bestrijding niet onder te doen.
Doornbos, burgemeester van Baflo, trad als helper van Tijdens op, een man, die
zijn bestrijders gelegenheid gaf, groote oratorische suksessen te behalen. Het
gelukte mij, op den duur ook een deel van de radikale burgerij achter mij te krijgen.
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De protektionisten hadden voor de kiezers een reisje naar Duitschland georganiseerd,
om hun daar de heerlijke resultaten van de graanrechten te doen zien. Daartegenover
vonden wij onzen Duitschen partijgenoot Paul Huch bereid, op verschillende
vergaderingen de kwade werking van die graanrechten aan te toonen. De uitslag
van de eerste stemming was, dat Tijdens 1032 stemmen behaalde, dr. Bos 1415
en ik 1216, zoodat ik met den laatste in herstemming kwam. Zonderlinger strijd dan
toen volgde, heb ik nooit bijgewoond. De konservatieve boeren steunden mij
tegenover den ‘stadsman’ Bos en bevalen mijn kandidatuur aan in een oranjekleurig
manifest. De uitslag was, dat ik 2276 stemmen kreeg en dr. Bos slechts 1606.
Mijn tegenstanders in Tietjerksteradeel waren de aftredende liberaal de Kanter, de
anti-revolutionaire onderwijzer de Vries en een christelijk-historisch kandidaat, die
weinig kans had; katholieken woonden er in dat distrikt niet. De nieuwe kiezers, die
er volgens de kieswet van Houten bij kwamen, maakten den toestand voor de
liberalen, die dat distrikt in handen hadden, zeer twijfelachtig en zij begrepen in den
anti-revolutionair een ernstig tegenstander te hebben. Daarbij kwam het vrijwel
onbekende gevaar van onze zijde. Ook hier draaide de strijd om de graanrechten,
die Kuyper wilde veroveren en die vooral voor Friesland hun bedenkelijke zijde
hadden. Graanrechten immers komen noch pachters noch arbeiders ten goede. Zij
maken het brood duurder om den grondeigenaren hooger pachten mogelijk te
maken. Men kon de gevolgen ervan reeds voorzien, nu er bij het verpachten van
boerenplaatsen hier en daar met eventueele invoering van graanrechten rekening
werd gehouden en de pachtsom bij voorbaat werd verhoogd.
Ook de christelijk-historischen moesten van graan-
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rechten niets hebben en de leuze ‘Geen duur brood’ beheerschte den
verkiezingsstrijd. Daar ik hier bovendien, evenals in Leeuwarden, populair was als
Friesch dichter, zagen wij verschillende omstandigheden, die ons, hoe hachelijk
onze positie oppervlakkig ook scheen, toch met moed den strijd deden aanvaarden.
Een afdeeling van de Partij bestond alleen in Boornbergum, maar in Drachten werd
een arbeiders-kiesvereeniging opgericht, die hard werkte en die later in een afdeeling
van de S.D.A.P. werd omgezet. Verder had ik den steun van de kiesvereeniging
‘Volksbelang’ te Buitenpost en in verschillende plaatsen werden wij geholpen door
vooruitstrevende elementen, die uit de liberale kiesvereeniging waren getreden. De
uitslag van de eerste stemming was, dat de liberaal de Kanter 842 stemmen kreeg,
de anti-revolutionair 1867 en ik 1149.
De Vries was mij dus een heel eind voor, maar bij den strijd, die nu volgde, ging
het voornamelijk over de protektie en zoo kwam het, dat de liberalen, die toch al
zeer anti-klerikaal waren, mijn kandidatuur met grooten ijver steunden. In een
advertentie in een van de plaatselijke bladen noodigden zij de liberale kiezers uit
op mij te stemmen onder de leuze ‘liever Turksch dan Paapsch’. Bij een
propaganda-tocht op de Drachtsterheide kwamen wij bij een eenzaam huisje, en
een vrouwtje, dat uit de deur kwam, vroeg: ‘Ben jij de dominee?’ Ik antwoordde, dat
ik Troelstra was. ‘O’, zei ze, ‘dan ben jij de man, die ons goedkoop brood geeft’. Het
was in de eerste plaats aan die leuze ‘Geen duur brood’, dat ik de 2672 stemmen
bij de herstemming tegen de 2432 op den anti-revolutionair te danken had.
Dat ik de Leeuwarder kandidatuur had aanvaard, was het werk van Van de Tempel.
Toen het verzoek tot mij werd gericht, me voor een kandidatuur beschikbaar te
stellen, antwoordde ik aanvankelijk, dat ik Leeuwar-
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den als een hopeloos distrikt beschouwde, omdat bijna de geheele
arbeiders-beweging zich achter den radikaal Gerritsen had geschaard. Een eigen
beweging onzerzijds bestond niet; de afdeeling van de Partij telde 17 leden, wat
was daarvan voor een verkiezingsstrijd te verwachten? Eindelijk gaf ik toe op grond
van de overweging, dat het in ieder geval de moeite waard was propaganda voor
onze Partij te maken.
De radikale kandidaat Gerritsen poseerde als de vertegenwoordiger van alle
demokratische en vooruitstrevende elementen. De Friesche Volkspartij, die in
Schoterland de kandidatuur van den revolutionair van der Zwaag steunde, schaarde
zich in Leeuwarden achter Gerritsen. Deze man nam het mij zeer kwalijk, dat ik,
zooals hij dat voorstelde, den konservatieven in de kaart speelde, door tegenover
hem op te treden en de bestrijding van die zijde was scherp en van
onaangenaam-persoonlijken aard. Op een uitnoodiging van den leider van onze
verkiezings-aktie, Zandstra, om op een vergadering, waar ik sprak, te komen
debatteeren, antwoordde Gerritsen, dat hij niet zou verschijnen en voegde daaraan
toe: ‘Van uw zijde dreigt mijn kandidatuur niet het minste gevaar.’ Maar in den loop
van de verkiezings-kampagne begon hij zenuwachtig en daardoor onhandig te
worden, wat o.a. blijkt uit zijn domme opmerkingen over onzen eisch van
staatspensioen, op een vergadering te Warga. Hij beweerde daar, dat de arbeider
wel in staat was zelf een premie voor ouderdomspensioen te betalen, zoolang hij
nog geld genoeg bleek te hebben om een glaasje bier te drinken en een sigaartje
te rooken, een uiting, die natuurlijk veel kwaad bloed zette. Hoewel hij bijna alle
arbeidersvereenigingen achter zich had, zag hij kans steeds meer arbeiders van
zich te vervreemden. De organisatie van onze aktie was in handen van Zandstra
en zijn pleegzoon van de Tempel, die hun keuken
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tot verkiezingsbureau hadden ingericht. Achttien weken lang werkten zij onvermoeid
en gingen met een hondenkar den boer op om onze biljetten te verspreiden. Twee
dagen hadden zij werk om de 40 handteekeningen bij elkaar te krijgen, die voor een
kandidaatstelling vereischt werden. Op een bijeenkomst met enkele vakbonden,
o.a. de typografen, schilders en bakkersgezellen kreeg ik de toezegging, dat zij mijn
kandidatuur zouden steunen.
Bij de vorige verkiezingen waren in Leeuwarden de liberalen gezamenlijk
opgetrokken voor de kandidatuur van mijn Vader; nu steunde de vooruitstrevende
vleugel van die partij Gerritsen en mijn Vader had een groepje konservatief-liberalen
om zich verzameld, dat dr. Kielstra kandidaat had gesteld. Bovendien hadden èn
de anti-revolutionairen èn de katholieken een eigen kandidaat.
Ik logeerde te Leeuwarden bij mijn Vader, dien ik sedert jaren niet had gesproken,
maar met wien ditmaal zelfs een zeker politiek verkeer mogelijk was, omdat hij het
bij de vorige verkiezingen tegen Gerritsen had moeten afleggen. Hij had het gevoel,
toen te hebben blootgestaan aan een lagen aanval van ‘al die Amsterdamsche
advokaatjes,’ zooals hij de radikalen betitelde, tegen wier ‘gebekstheid’ hij niet was
opgewassen en hij was blij, dat Gerritsen ditmaal in mij een kwaden tegenstander
vond. Zoo maakte de politieke konstellatie het mogelijk, dat ik bij mijn Vader logeerde,
zonder vrees voor huiselijke strubbelingen. Natuurlijk spraken wij over bijna niets
anders, dan over Gerritsen. Mijn Vader vond hem leelijk van den rechterkant, ik
vond hem leelijk van den linkerkant, beiden vonden wij hem even leelijk. Op
vergaderingen, waar ik met Gerritsen in debat was, heb ik mijn Vader mij
hartstochtelijk zien applaudisseeren. De strijd begon iets van een familievete te
krijgen en werd door Gerritsen ook als zoo-
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danig voorgesteld, die in alles een komplot zag van de konservatief-liberalen, door
mijn Vader en van de socialisten, door mij aangevoerd. Mijn Vader deed de volgende
voorspelling over den uitslag van de eerste stemming: ‘Jij krijgt 500 stemmen, Kielstra
krijgt er 700 en Gerritsen 1600.’ Het werkelijke resultaat was.... herstemming
tusschen Gerritsen en mij. Hij had 1213 stemmen gekregen, ik 939 en Kielstra 713.
Bij de herstemming versloeg ik Gerritsen met een meerderheid van 69 stemmen.
Waar die vandaan kwamen? Zooals in Winschoten de protektionistische boeren,
waren het hier de konservatief-liberalen, die op mij stemden en mij de overwinning
bezorgden.
De min of meer zonderlinge verschijnselen, die zich bij mijn drievoudige verkiezing
hadden voorgedaan, moeten worden toegeschreven aan het feit, dat ik drie kansen
had. De tegenstanders, die mij bij de herstemming stemden, deden dit gedeeltelijk
in de verwachting, dat mijn keuze tenslotte niet op hun distrikt zou vallen en mijn
verkiezing dus de gelegenheid zou openen voor een nieuwen verkiezingsstrijd,
waarbij zij opnieuw hun kansen zouden kunnen beproeven. Dit gold met name voor
de oud-liberalen in Leeuwarden en de protektionistische boeren in Winschoten. Van
anti-revolutionaire zijde had men mij steun toegezegd in Winschoten, als ik beloofde
hun in Tietjerksteradeel de vrije hand te laten; ik was daar niet op ingegaan. Den
dag voor de herstemmingen kreeg ik bezoek van een afgezant van de liberalen in
Tietjerksteradeel, die mij mededeelde, dat de liberalen daar allen op mij zouden
stemmen, als ik de toezegging gaf, dat ik, bij eventueele verkiezing, voor dat distrikt
zou opteeren. Ik deed een voorloopige toezegging; natuurlijk had ik ook in dat distrikt
mijn vrijheid van handelen kunnen behouden; maar in dat geval had ik kans gehad
de liberale
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hulp, zoowel daar als in Leeuwarden, te verspelen.
In de vergadering, die het P.B. na afloop van de verkiezingen in de Klanderij te
Leeuwarden hield met afgevaardigden uit de drie betrokken distrikten, werd definitief
besloten, dat ik voor Tietjerksteradeel zou opteeren. Onder de overwegingen ten
gunste van Tietjerksteradeel speelde ook een rol mijn opvatting, dat in dit distrikt
met zijn groote heide-bevolking, zeer nuttig werk was te verrichten en bij goede en
voortdurende aktie van onze partijgenooten, de mogelijkheid kon worden geschapen,
het te behouden. Zonder een dergelijke aktie was het vrij zeker, dat het distrikt bij
een volgende verkiezing verloren zou gaan. Het was hard voor de Leeuwarder
partijgenooten, die zich geweldig hadden ingespannen en er werd terecht op
gewezen, dat het voor mij een eigenaardige bekoring moest hebben, in de Kamer
te komen voor de plaats, die ik in 1893 had moeten verlaten. Zandstra zeide in de
vergadering in de Klanderij: ‘Troelstra is eens uit Leeuwarden weggejaagd en nu is
hij er zóó weer ingehaald. Daarom moet hij nu voor deze plaats zitting nemen. Laat
het een beetje egoïsme wezen, wij hebben met hem meegeleefd en geleden en
willen hem nu behouden.’
In alle drie de distrikten woonde ik na den uitslag enthousiaste overwinningsfeesten
bij en toen ik in mijn woonplaats Utrecht terugkeerde, werd ik daar feestelijk
ingehaald. Het meest eigenaardig was de ontvangst in Tietjerksteradeel. Te
Bergummerdam had op een Zondag een feestelijke bijeenkomst plaats in de herberg
‘De drie gekroonde Baarzen’. Talrijk was de opkomst van vertegenwoordigers der
gezeten burgerij. Daar verscheen de oude Friesche bard, T.G. van der Meulen, die
mij een exemplaar van zijn Friesche vertaling van de Faust aanbood. Tevens was
er een inwoner van Eernewoude, een knoestige volksfiguur, die mij,

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

155
toen ik nog te Leeuwarden woonde, Vrijdags geregeld kwam bezoeken, mijn kinderen
van allerhand eieren van watervogels voorzag en voor mijn Friesch tijdschrift oude
verhalen en wetenswaardige bijzonderheden uit zijn streek had opgeschreven. Als
dank voor zijn diensten had ik hem een kristallen karaf geschonken. Met deze karaf
en daarbij behoorenden roemer gewapend, was hij nu naar Bergummerdam getogen
en dronk op mijn gezondheid. Toen hij zijn eigen roemer had leegdronken, deelde
hij mede, ook voor zijn vrouw een glas te hebben gekocht en namens haar dronk
hij uit haar glas nogmaals op mijn gezondheid. In den loop van de bijeenkomst
verschenen mijn Vader en mijn oom met eenigen van hun kinderen en woonden de
feestelijkheid gedeeltelijk bij. Zij waren op een zeiltocht en hadden, aan wal gekomen,
van het feest in ‘De drie gekroonde Baarzen’ gehoord.
Te Drachten logeerde ik daarop bij een goede kennis en ontving daar de serenade
van het Drachtster muziekkorps. Het bleek mij, dat mijn verkiezing in die plaats
verbazend was ingeslagen, ook bij de liberale burgerij. Een zeer konservatief liberaal
had geweigerd op mij te stemmen en later vernam ik, dat van arbeiderszijde de
meest snoode plannen tegen hem waren beraamd, voor het geval ik niet mocht zijn
gekozen.
Bij de naverkiezingen in Winschoten, die door mijn bedanken noodig waren
geworden, was van Kol kandidaat voor onze Partij; hij had behalve Tijdens ook
Gerritsen tegenover zich, die echter ook hier een volkomen nederlaag leed. Bij de
herstemming moest van Kol het tegen Tijdens afleggen. In Leeuwarden stelden
onze partijgenooten ds. Bax kandidaat; de radikalen kwamen met Middelkoop en
de liberalen met Pyttersen, die het distrikt veroverde. Tegen de kandidatuur-Bax
bestond bij de Partijleiding groot bezwaar en het
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moet worden erkend, dat hij het meer aan zijn populariteit als spreker dan aan
politieke bekwaamheid had te danken, dat hij geroepen werd op dit hem onbekende
terrein op te treden. Wat mij betreft, ik was er van overtuigd, dat dit distrikt voor ons
verloren was en dat een propagandistische kandidatuur als die van Bax in dit geval
was, niet die tegenwerking verdiende, die zij van het Partij-bestuur ondervond. Dit
nam in een vergadering, waar ik niet aanwezig kon zijn, een motie aan, waarin het
stellen van Bax zeer scherp werd afgekeurd en waar zelfs ernstig overwogen werd
den gevraagden geldelijken steun voor de nieuwe aktie te weigeren. Ik voelde de
bezwaren tegen Bax, die zich nu pas bij onze Partij aansloot, wel, maar tegen den
uitdrukkelijken wensch van de Leeuwarder partijgenooten ingaan, nadat ik hen al
zoo teleur had moeten stellen, dat wilde ik niet.
Bij de na-verkiezingen werd van Kol in Enschedé verkozen en zoo kwam onze
‘fraktie’, voorzoover men daarvan kon spreken, op twee leden. Hiermede was de
grondslag van een vruchtbare politieke werkzaamheid van de S.D.A.P. gelegd; zij
kon zich nu ontwikkelen tot de partij der arbeiders, die zij geworden is. Mijn lang
gekoesterde wensch was vervuld.

Eindnoten:
funest = verdefelijk.
Syllabus. Bedoeld is de syllabus behoorend bij de pauselijke encycliek van 1864: opsomming
van de ‘dwalingen’ van het liberalisme volgens de leer van de R.K. kerk.
Dr. Vitus Bruinsma: Hij is later te Lochem overleden, waar hij, meestal samen met Frederika
van Uildrichs, boeken en artikelen over dier- en plantkunde had geschreven, terwijl de Bildtsche
Courant geregeld politieke artikelen van zijn hand bevatte.
fait accompli = voldongen feit.
permanent = blijvend.
pseudoniem = schuilnaam.
Lafargue, schoonzoon van Marx, steil-theoretisch marxist; schreef o.a. ‘Het recht op luiheid.’
Eleonora Marx, dochter van Marx, die op vele internationale kongressen als vertaalster optrad.
Een lieve vrouw, een eerlijk, warmvoelend mensch, als haar vader.
ornament = versiering.
autonomie = zelfbestuur.
essentieel = wezenlijk.
protektionisme = het stelsel, dat bedoelt een binnenlandsche tak van nijverheid tegen
buitenlandsche mededinging door wettelijke maatregelen te beschermen.
konstellatie = verhoudingen en gebeurtenissen.
opteeren = letterlijk: kiezen. Werd steeds gebruikt voor een kandidaat, in meer dan één distrikt
verkozen, die moest beslissen voor welk distrikt hij zitting zou nemen.
bard = dichter, zanger.
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V. In de kamer
DE NIEUWE OMGEVING - SCHAPER GEKOZEN - FIGUREN UIT DE KAMER - DE S.D.A.P. ALS
SOCIALE STUWKRACHT - OPTREDEN VOOR DE ARBEIDERS - SOCIALISME EN KONINGSCHAP

- PIERSON KONTRA MARX - ONGEVALLENWET - DE LEERPLICHTWET MET DE HAKKEN OVER
DE SLOOT - HET LEGERWETSCHANDAAL - ‘DE SOCIALISTISCHE FRAKTIE ALS MAGNEET’.
Zoo nam in September 1897 mijn parlementaire loopbaan een aanvang.
In een huiselijke bijeenkomst namen mijn vrouw en ik hartelijk afscheid van de
Utrechtsche kameraden en wij betrokken onze nieuwe woning aan het Kanaal te
den Haag. Van daar uit kon ik nu verder propaganda maken voor onze beginselen
en ik vond daarbij een grooten steun in de omstandigheid, dat ondanks de sterke
tegenwerking en verguizing, die ik vóór en tijdens de verkiezingen van revolutionaire
zijde had ondervonden, mijn drievoudige overwinning een bijna magischen invloed
had uitgeoefend op mijn partijgenooten en talrijke arbeiders, die nog buiten onze
organisatie stonden. Het gaf direkt aan mijn optreden een groot élan en wekte dat
vertrouwen bij de arbeiders in mijn persoon, dat, ondanks allerlei moeilijkheden, die
zich in den loop van mijn parlementaire leven voordeden, ongeschokt is gebleven.
Mij viel door mijn verkiezings-overwinning een zware last van de borst. Naast de
nog kleine Partij schaarden zich - en dat bij zeer beperkt kiesrecht - de 13.000
kiezers, die op onze Partij hadden gestemd. Mijn propaganda voor de S.D.A.P. kon
ik nu meer in het openbaar en ten aanhoore van het gansche volk voeren. Het
kleingeestige gedoe van revolutionaire zijde zou nu spoedig al zijn beteekenis
verliezen. Van de intriges, door die groep te Amsterdam tegen mij gesmeed, voelde
ik mij voorgoed verlost. Verder zou de nieuwe politieke situatie de partijgenooten
dwingen tot nog
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grooter aktiviteit. Naast het Partij-program kwam nu regelmatig de praktisch-politieke
uitwerking van dat program, die er grooter aktualiteit aan verleende. De arena van
den parlementairen strijd was voor ons ontsloten en ik hunkerde naar de geregelde
openbare gevechten met de bourgeoisie, waartoe wij thans in de gelegenheid waren.
Ook dat voelde ik als een verlossing uit de duisternis, waarin tot dien tijd toe mijn
politieke arbeid verborgen was gebleven.
Vol hoop en verwachting betrad ik het parlement, waar het mij nog onbekende
genoegen wachtte, opgenomen te worden in een kollege, waar de oude schimptoon
onmogelijk was, waarikzelf in den parlementairen toon van de debatten nieuwe
bevrediging kon vinden, waar ik mij een levend deel van ons volk kon voelen en
waar mij een medeleven met de politiek van ons volk wachtte, dat van veel grooter
beteekenis was dan alle werk, dat ik voorheen had gedaan.
De Kamer, waarvan van Kol en ik deel uit zouden maken, bevatte 48 liberalen,
die echter geen eenheid vormden. Uit de Liberale Unie, die de band wilde zijn
tusschen alle liberaal-gezinden, waren reeds verschillende konservatieve elementen
getreden, die voorloopig nog geen eigen partijverband hadden gevormd. Ook was
er een behoudende strooming binnen de Unie, terwijl de linkervleugel zeer dicht bij
de radikalen stond. De eenheid tusschen de zeer uiteenloopende richtingen was
alleen te bewaren door niet te spreken over de punten, waarover men het niet eens
kon worden. Maar ons optreden in het parlement stelde juist die punten, zooals het
kiesrecht en het staatspensioen, met nadruk aan de orde en verhaastte daardoor
de scheuring in de liberale gelederen. Verder waren er 4 radikalen, 17
anti-revolutionairen, 22 katholieken, 5 vrij-antirevolutionairen en 1
christelijk-historische (deze twee laatste groepen zouden later samensmelten
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tot de tegenwoordige christelijk-historische partij), benevens van der Zwaag.
In het voorjaar van 1899 hadden wij het geluk onze fraktie met een nieuw lid
vermeerderd te zien; het was Schaper, die met zijn jeugdige frischheid en natuurlijke
intelligentie spoedig zich toonde als een waardevolle kracht in het parlementair
debat. De onverschrokkenheid van zijn optreden, zijn ‘maling aan juristerij’, zijn
ingeboren afkeer van aristokratie en kapitalisme, in één woord: zijn gansche figuur
als arbeider, die zich vóór alles vertegenwoordiger zijner klasse gevoelde, maakten
hem tot een geducht strijder, scherp, vinnig, slagvaardig, die alras zelfs bij degenen,
die hij zoo fel bestreed, wegens de oprechtheid van zijn optreden, hoog werd geacht.
Het duurde dan ook niet lang of hij kon ‘een potje breken’, waarvan hij het noodige
gebruik heeft gemaakt. Bij de behandeling van de ongevallenwet trad hij als eerste
spreker op, hetgeen hij motiveerde met het feit, dat ‘ik wellicht de eenige in deze
Kamer ben, die aan den lijve heeft ondervonden, wat het zeggen wil, boven van
een huis naar beneden te storten, terwijl hij werkzaam was in loondienst bij anderen
en als kostwinner van een gezin naar huis te worden gestuurd met een
schadeloosstelling van een kwartje in het geheel.’ Wat mij persoonlijk betreft, ben
ik hem dankbaar voor den steun, dien hij mij in menig geval verleende; meer dan
eens, wanneer ik verhinderd was in de Kamer aanwezig te zijn, nam hij mijn taak
over. Bij enkele obstruktie-redevoeringen, die wij hebben moeten houden, toonde
hij zich een meester. Met hem was aan onze fraktie vervuld het bekende ‘tres faciunt
collegium’. Tegenover de burgerlijke arbeiders, die in de Kamer het bestaande
stelsel verdedigden, ook waar zij nu en dan tot medewerking aan hervormingen
bereid bleken, was hij het type van den socialistischen arbeider, zijn kracht vindend
in het geloof aan zijn
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klasse, het vaandel der sociaal-demokratie onvervaard hooghoudend en aldus den
moreelen en politieken invloed onzer fraktie buitengewoon versterkend.
Aan enkele figuren uit deze Kamer moge hier een kort woord worden gewijd. Ik
begin met den Kamer-voorzitter, den oud-liberaal Gleichmann, een statige figuur,
die mij menig blijk van welwillendheid heeft gegeven. Zoo riep hij mij aan de
voorzitterstafel bij den aanvang van het tweede jaar van de Kamerperiode: ‘U hebt
in het afgeloopen jaar het oor der Kamer gewonnen, mijnheer Troelstra,’ zeide hij,
‘behoud het door niet tèveel te spreken.’ Ik antwoordde: ‘Ik dank u zeer voor uwe
welwillende opmerking, maar of ik mij aan uw raad zal kunnen houden, weet ik niet.
Ik ben met slechts één medelid vertegenwoordiger van een nieuwe partij, die in
beginsel staat tegenover alle andere partijen van de Kamer en iedere gelegenheid
moet aangrijpen om haar beginsel en haar daden te verklaren, opdat men haar kan
leeren kennen. In die omstandigheden ben ik wel verplicht, vaak de aandacht van
de Kamer te vragen.’ Aan het einde van het tweede zittingsjaar hield ik een zeer
voorbereide rede tegen het aanleggen van een nieuwe Scheveningsche
visschershaven, waarvoor ik zoowel te Scheveningen als te Vlaardingen inlichtingen
had ingewonnen. In laatstgenoemde plaats hadden de burgemeester en het lid van
Gedeputeerde Staten, de heer IJzerman, mij de visschershaven getoond en van
alles op de hoogte gebracht. Gezien de omstandigheid, dat de minister van Oorlog
alleen een haven voor de ondiepe bomvaartuigen wilde toelaten en bij een diepere
haven een fort in de nabijheid noodzakelijk achtte, onderzocht ik in de eerste plaats,
wat er voor de toekomst van het bomvaartuig was te verwachten. Het bleek mij toen,
dat het aantal bommen steeds afnam, wat ik in
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de Kamer met cijfers aantoonde, terwijl de visscherij daarentegen in toenemende
mate gebruik maakte van de diepergaande loggers. Op dezen grond verzette ik mij
tegen het voorstel van minister Lely, omdat het hier, met het aanleggen van een
ondiepe haven, zou neerkomen op het beschermen van een verouderd arbeidsmiddel
en ik betoogde, dat de Scheveningsche visschers er zich bij zouden moeten
neerleggen, naar het voorbeeld van de Egmonder visschers, vanuit Vlaardingen uit
te varen. Natuurlijk was dit voor menschen als den anti-revolutionair Staalman een
geschikte gelegenheid de Scheveningsche visschers tegen mij op te zetten. De
meerderheid van de Kamer volgde den minister en de haven, die later ook te ondiep
gebleken is, is aangelegd; bij het uiteengaan van de Kamer echter kwam Gleichmann
mij komplimenteeren met de rede, die ik gehouden had.
Tusschen Dr. Kuyper en mij heeft menig incident plaats gevonden. Voorloopig
slechts het volgende: In den beginne deed hij pogingen, mij in een dergelijke
afhankelijke verhouding te brengen, als waarin hij den liberaal Kerdijk had gebracht.
Zoo kwam hij, nadat ik in een rede over het oorspronkelijk republikeinsch standpunt
van het Calvinisme had gesproken, naar mij toe en zeide tegen mij met het air van
een schoolmeester, die een onhandige leerling afstraft: ‘Hoe kun je nou zooiets
zeggen, Troelstra?’ Ik antwoordde: ‘U bent blijkbaar van plan met mij in debat te
komen over deze kwestie, dat zal mij zeer aangenaam zijn.’ Hij keerde zich om en
liep weg, maar heeft niet aan het verdere debat deelgenomen.
De heer Kerdijk, wiens vader destijds Polakkerdijk geheeten was, was het type
van een ‘vooruitstrevend’ liberaal. Van den beginne af viel mij zijn afhankelijkheid
van Dr. Kuyper zeer op, die tegenover hem steeds een autoritaire houding aannam,
hem met ‘jij’ en ‘jou’ aansprak
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en daarentegen door hem steeds met den meesten eerbied werd behandeld.
Achter mij was de heer Tak van Poortvliet gezeten, die in den tijd, waarover ik
spreek, den indruk maakte van een gebroken man. Het scheen, dat het mislukken
van zijn plannen tot uitbreiding van het kiesrecht hem sterk had aangegrepen. Toen
de Kamer in 1894, met medewerking van een aantal liberalen, het reaktionaire
amendement-de-Meijier had aangenomen, had minister Tak zijn wetsontwerp
ingetrokken. Uit het volgende bleek mij, dat dit feit nog lang bleef nawerken in de
liberale fraktie. Toen één van de leden, die het amendement-de-Meijier hadden
helpen aannemen, de heer Pyttersen, een man, die volgens zijn antecedenten tegen
het amendement had moeten stemmen, onze bank passeerde, zeide de heer Tak
tegen mij: ‘Deze man, mijnheer Troelstra, geniet hier geen vertrouwen’. Ik vermeld
hier deze uitlating zonder in eenige waardeering ervan te treden.
In de Kamer van 1897 was ook de heer Stoffel gekozen. Hij was de man van de
landnationalisatie en had met het oog op zijn politieke positie beter gedaan, zich bij
de S.D.A.P. aan te sluiten. Dat hij dit verzuimde en zich op burgerlijk standpunt
plaatste, door zich aan de zijde van de Unie-liberalen te scharen, zou zijn ongeluk
worden. Hij bleef slechts kort lid van de Kamer en bedankte reeds in Januari 1898,
omdat hij blijkbaar voelde, dat zijn politiek optreden een mislukking was. Een
landnationalisator werd door de bourgeoisie al evenzeer geducht en bestreden als
een sociaal-demokraat, omdat hij niet minder dan wij het heilig huisje van het
privaatbezit tracht aan te tasten. Toch sloot de heer Stoffel zich in de Kamer bij een
groep uitgesproken verdedigers van het privaatbezit aan. Dat men van zijn ideeën
niet gediend was, werd hem duidelijk gemaakt, toen hij zich kandidaat stelde voor
het lidmaatschap
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van de Witte Societeit; hij werd gedeballoteerd en verdween spoedig van het
parlementair tooneel.
Tenslotte kan ik nog melding maken van een komisch incident met boer Tijdens.
Toen van Kol en ik gekozen waren, togen wij eerst op verkenning naar het gebouw
van de Kamer en werden daar rondgeleid door de bekende juffrouw Hardenberg,
de buffethoudster uit de koffiekamer. Zij wees ons onze plaatsen en toen wij voorbij
de bank van boer Tijdens kwamen, zei ze met iets opgetogens in haar stem: ‘En dit
is de plaats van het Kamerlid, waar ik het meest van houd.’ Als grap vermeldde ik
deze uitlating in een rede te Groningen, maar de pers borduurde op mijn mededeeling
voort, zoodat ik genoopt was in de ‘Sociaal-demokraat’ de zaak tot haar ware
onschuldige proporties terug te brengen. Toen ik een tijd later, in mijne afdeeling
de behandeling van de begrooting bijwoonde, kwam een bode mij met ernstige stem
zeggen, dat de heer Tijdens mij wenschte te spreken. Ik trof hem in de koffiekamer,
bij het buffet, waarachter als een wrekende godin, juffrouw Hardenberg troonde.
Terstond haalde Tijdens iets uit zijn vestzak, dat het meest van een ulevelpapiertje
had; hij hield het mij voor en ik zag, dat het een kranten-uitknipsel was, dat mijn
uiting te Groningen zeer overdreven weergaf. ‘Heb jij dat gezegd, ja of nee?’ vroeg
Tijdens. ‘Zoo heb ik het niet gezegd’, antwoordde ik. Toen stak Tijdens mij de hand
toe, zeide; ‘Dan is het goed’ en verdween van het tooneel. Ik kreeg den indruk, dat
hij handelde op instigatie van juffrouw Hardenberg en wát blij was, dat hij zich van
de zaak kon afmaken. De bewogen juffrouw Hardenberg voegde ik toe: ‘Ik zal u het
nummer toezenden van mijn krant, waarin ik de zaak heb opgehelderd.’
Om de taak, die de S.D.A.P. in de Kamer wachtte,
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goed te doen begrijpen, dient eerst een blik te worden geslagen op de politieke
konjunktuur, door de verkiezingen van 1897 geschapen. Deze hadden geleid tot
het optreden van het zoogenaamde ‘ministerie van sociale rechtvaardigheid’. Sedert
bij de Lager-Onderwijswet van 1889 de rechtsche partijen gedeeltelijk hun zin hadden
gekregen, was de beteekenis van de schoolkwestie als leidend beginsel van de
scheiding tusschen de burgerlijke partijen op politiek gebied, die een krachtige
sociale werkzaamheid had tegengehouden, iets verminderd.
De eenige sociale wetten, die er in 1897 in Nederland bestonden, waren de
arbeidswet en de veiligheidswet. De arbeidswet was afkomstig van het
kabinet-Mackay, welks minister van Justitie, Ruys van Beerenbroeck, in 1889 het
kinderwetje van Houten, dat sedert 1874 van kracht was, had uitgebreid. In 1874
had men alleen den arbeid van kinderen beneden twaalf jaar, in fabrieken en
werkplaatsen, verboden; minister Ruys, daartoe gedreven door de resultaten van
de enquête naar de toestanden van de arbeiders in fabrieken en werkplaatsen,
waartoe de Tweede Kamer op voorstel van den heer Goeman Borgesius in 1886
besloten had, handhaafde dat verbod en beperkte nu de arbeidsmogelijkheid voor
kinderen beneden de 16 jaar en voor vrouwen. Hoe onvolledig en slap deze wet
ook zijn mocht, het was in ieder geval een stap in de goede richting.
Bovendien stelde minister Ruys in 1890 een staatskommissie in, die het door de
vorige kommissie begonnen onderzoek zou voortzetten. Bij de verhooren voor de
Kommissie van 1886 waren in verschillende streken van het land schandelijke
toestanden aan het licht gekomen, die onder het publiek een niet geringe beroering
hadden gewekt. De tweede kommissie, die in 1894 verslag uitbracht van haar
bevindingen, kon
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over het algemeen verbetering en vooruitgang konstateeren. Doch de konklusie
luidde verder, dat de staat zou moeten medewerken bij het opruimen van de vele
nog bestaande misstanden. De kommissie drong aan op uitbreiding van de wet van
1889, op nieuwe wettelijke maatregelen, o.a, in het belang van de veiligheid en
gezondheid van de arbeiders in fabrieken en werkplaatsen, tot regeling van de
verzekering tegen ongevallen, invaliditeit en ouderdom en tot het onbewoonbaar
verklaren van ongezonde woningen. Het ministerie Roëll-van Houten, dat in 1897
aftrad, had een veiligheidswet tot stand gebracht en het kabinet Pierson-Goeman
Borgesius had de taak, het werk, dat de kommissie had voorbereid, verder uit te
voeren. Èn door het openbaar maken van kritieken op de ellendige toestanden,
waarin de meeste arbeiders leefden èn door het eerste, zij het ook schuchtere begin,
dat de bourgeoisie met de sociale wetgeving had gemaakt, was de politieke toestand
in 1897 gunstig voor het optreden van een sociaal-demokratische fraktie in het
parlement. Het karakter van het optreden van onze Partij in de Kamer moest door
de moeilijke omstandigheden, waarin de arbeidersklasse verkeerde, in sterke mate
worden bepaald door de direkte nooden en behoeften van die klasse. Wat natuurlijk
niet meebracht, dat wij ons van de propaganda voor de socialistische beginselen
onthielden.
De minister van Binnenlandsche zaken, Goeman Borgesius, die reeds lang onder
den invloed van het Duitsche katheder-socialisme had gestaan, had voldoende oog
voor de nooden des tijds om van den steun van een sociaal-demokratische fraktie
gebruik te maken. Ik mag gerust zeggen, dat het voor Borgesius een geluk is
geweest, dat wij in die Kamer van 1897 als voortstuwende kracht aanwezig waren.
Aan de verschillende sociale wetten, die in deze periode tot stand zijn gekomen,
hebben wij een zeer werkzaam aandeel genomen.
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Ons standpunt vindt men neergelegd in de volgende passage uit mijn eerste
kamerrede: ‘Overigens zal de kleine sociaal-demokratische Partij, waartoe mijn
buurman en ik samen behooren, afwachten, wat de regeering ons zal aanbieden.
Elke maatregel, die een wezenlijke verbetering van het lot der werkende klasse
bevat, kan op onzen steun rekenen, ook al biedt hij ons niet het volle pond, dat wij
begeeren. Tegen schijnhervormingen, die meer lasten dan lusten meebrengen,
zullen wij daarentegen onze stem verheffen.’
Overigens hadden wij in de Kamer de verschillende punten van ons
verkiezingsprogram te behandelen. Ik moet er de aandacht op vestigen, dat het niet
mijn bedoeling kan zijn, in dit boek de parlementaire geschiedenis van de S.D.A.P.
volledig te behandelen. In dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op de debatten over alle
zaken van beteekenis, waaraan ik in de periode 1897-1901 heb deelgenomen. Het
is mijn streven aldus het milieu, waarin ik had te werken, duidelijk te schilderen.
Voor het verdere verloop der parlementaire aktie zal ik mij dus tot de zeer belangrijke
momenten moeten bepalen.
Ik heb steeds mijn werk in het parlement in zoo nauw mogelijk verband beschouwd
met de aktie in het land. Reeds in de ‘Sociaal-demokraat’, het toenmalig Partijorgaan,
werd een groote plaats aan de parlementaire debatten ingeruimd; voorzoover het
kamerwerk het mij eenigszins toeliet, trok ik het land door om onzen parlementairen
arbeid voor de arbeiders toe te lichten. Het was voornamelijk in die vergaderingen,
dat zij hun oordeel over onze wijze van werken konden toonen. Bij de behandeling
van de begrooting maakten van Kol en ik ons tot tolk van de wenschen, die de
organisaties der arbeiders hadden geformuleerd. Ons optreden in het parlement
had dan ook onder hen onmiddellijk sukses. Reeds in het najaar van 1897 konden
wij, dank
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zij de stijging van het aantal abonné's, het Partij-orgaan twee keer per week laten
verschijnen en bij mijn propaganda in het land merkte ik telkens weer op, welk een
invloed onze positieve parlementaire aktie uitoefende. De geest in de Partij was
zeer opgewekt, nu allen begrepen, over de moeilijkste periode heen te zijn. Op het
kongres van 1898 kwam dat duidelijk tot uiting. Tak zeide van dat kongres in de
‘Kroniek’: ‘Er brandt vuur in die verslagen, dat verwarmt’, en de ‘Standaard’ schreef
erover: ‘Het valt kwalijk te ontkennen, dat op Mr. Troelstra's heerdag opgewekt leven
heerschte.’
Ook de Socialistenbond ondervond de gevolgen van ons sukses met de
parlementaire aktie. Op het Kerstkongres van den Bond van 1897 was wederom
de taktiek aan de orde en het resultaat van de debatten was, dat de Bond uit elkaar
spatte. Domela Nieuwenhuis legde de redaktie van ‘Recht voor Allen’ neer, verliet
de Bond en stichtte weldra een eigen orgaan de ‘Vrije Socialist’. Het restje van den
Socialistenbond rekte nog twee jaar zijn overbodig bestaan tusschen de S.D.A.P.
en de anarchisten in en vereenigde zich in 1900 met onze Partij. Om den geest, die
den laatsten tijd in den Bond had geheerscht, te kenschetsen, vermeld ik nog, dat,
naar ik me herinner, bij een bespreking in den Bond als doel van de socialistische
gemeentepolitiek werd aangeprezen: het in de war schoppen van de
gemeente-financiën.
Eind 1897 sprak ik voor een stampvolle zaal in de Plantageschouwburg te
Amsterdam over ons parlementaire werk en daar heb ik de groote afrekening met
de revolutionairen gehouden. In één van de loges had Sam Coltof plaats genomen,
die herhaaldelijk tot de arbeiders in de zaal zijn waarschuwing richtte: ‘Laat je niet
be-don-de-re!’, terwijl verschillende revolutionairen deelnamen aan het debat. Het
was niet
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moeilijk hun van antwoord te dienen. Ondanks de groote woorden, nog steeds van
die zijde gebruikt, bestond bij de arbeiders reeds vrij algemeen de overtuiging, dat
hun rijk uit was. Toen ik Coltof toeslingerde: ‘Waar zijn uwe legioenen gebleven?’,
deed een oorverdoovend applaus het gebouw schudden.
Bij het begin van de eerste zittingsperiode weigerden van Kol en ik den eed af te
leggen ten paleize in handen van de koningin. Dit had tengevolge, dat er een
koninklijk besluit moest worden uitgevaardigd, waarbij de kamervoorzitter gemachtigd
werd ons den eed af te nemen, waardoor wij eenige dagen lang niet als kamerlid
konden optreden. Dit laatste was zeer ónaangenaam en daarom hebben wij van
die demonstratie afgezien en, als het noodig was, in het vervolg den eed in handen
van de koningin afgelegd. Wij moesten langzamerhand aan onze nieuwe positie
wennen. Ik kan nu ook slechts met een glimlach terugdenken aan het feit, dat ik bij
mijn eerste beëediging door den voorzitter in een licht zomerpakje de Kamer
binnentrad.
De reden van ons scherp anti-monarchaal optreden in het begin moet gezocht
worden in de stemming, die in onze Partij ten opzichte van het koningschap
heerschte. De herinnering aan Willem III was nog lang niet uitgewischt, evenmin
als die aan de strafvervolgingen en daden van geweld, in naam van Oranje tegenover
de socialisten gepleegd. Hoewel onze Partij terecht in 1895 had besloten, afschaffing
van het koningschap niet op haar program te plaatsen, was zij toch republikeinsch
gezind, evenals in België, waar de kapitalistisch aangelegde en onpopulaire koning
Leopold de arbeidersklasse tegenover zich had. De leuze ‘Oranje boven!’ beteekende
in Nederland eigenlijk ‘Weg met het socialisme!’. Het was de agressieve
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houding der Oranjeklanten zelve, die ons tegen hen en tevens tegen het koningschap
in het harnas dreef. In deze mentaliteit paste het volkomen, dat wij in de Kamer den
strijd tegen het koningschap vrij wat scherper voerden, dan men thans pleegt te
doen. Zoolang ik lid van de Kamer was, heb ik, als daartoe aanleiding bestond, mijn
republikeinsche gevoelens geuit.
Bij de troonsbestijging der koningin, in 1898, kwam onze houding tegenover het
koningschap voor het eerst ter sprake. Reeds in Mei van dat jaar stelde de
anti-revolutionaire heer Donner voor, bij die gelegenheid een biddag uit te schrijven.
Ik wees er op, dat het mij een overdrijving scheen, die door de feiten werd
gelogenstraft, dat de welvaart en het geluk van ons volk bij deze kwestie zouden
zijn gemoeid. Ik verklaarde toen het van grooter belang te achten voor Nederland,
dat juist 50 jaar geleden, in 1848, de liberalen de overwinning hadden behaald en
Nederland een konstitutioneele monarchie geworden was; dat wij overigens niet de
geringste poging zouden doen de feestvreugde te vergallen.
Bij het adres van antwoord op de troonrede was ik in September van dat jaar
gedwongen op de zaak terug te komen en uiteen te zetten, waarom wij aan de
inhuldiging van de koningin niet hadden willen deelnemen, een onthouding, waarover
de groote pers zich zeer verontwaardigd had getoond. Daarbij ging ik uit van de
vraag: welke beteekenis heeft het koningschap voor de bourgeoisie, de klasse, die
den huidigen staat beheerscht? ‘Die klasse (n.l. de bourgeoisie) is naar boven, naar
de zijde der kroon, zeer naijverig op hare rechten en op hare positie als feitelijk
heerschende klasse.... Maar zoodra zij propageert naar beneden, naar de zijde van
het volk, waarover zij heerscht, spreekt zij over de kroon geheel anders, omkleedt
zij deze met allen luister, dien zij in den feodalen tijd bezat.’ Daarna haalde ik
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een passage uit een redevoering van de Lamartine aan, die het koningschap, onder
het liberale stelsel, vergeleek met die voorgevels van oude, vervallen tempels, die
in de oudheid weder voor de nieuwe bouwwerken geplaatst werden ‘pour tromper
les respects superstitieux de la foule’, om den bijgeloovigen eerbied van de massa
te bedriegen, woorden, die herinneren aan een uitlating van Mr. van Houten, die
eenmaal het koningschap in ons land met een ‘kroonlijst’ aan het gebouw van ons
staatsbestuur heeft vergeleken. Tenslotte zeide ik: ‘Met de persoon der koningin
heeft dit niets te maken. In ridderlijkheid ten opzichte van een jonge vrouw, zij moge
koningin of arbeidster zijn, wenschen wij, sociaal-demokraten, voor niemand onder
te doen.... Doch het gebruik, dat tegenwoordig van de Oranje-traditie wordt gemaakt,
verplicht ons verre te blijven, waar men Oranje toejuicht.’ De Kamer was, terwijl ik
deze rede uitsprak, vol verontwaardigd rumoer en minister Pierson noemde mijn
woorden een ‘schreeuwenden wanklank’.
Toen in Januari 1901 het huwelijk van de koningin in de Kamer aan de orde werd
gesteld, merkte ik op, dat de figuur van den prins-gemaal, die niet meer is dan een
partikulier persoon, ons onverschillig kon laten; maar ik sprak de hoop uit, dat het
de koningin zou gelukken, haar aanstaanden gemaal, die onmiddellijk op de Veluwe
met zijn jonge bruid op de hertenjacht getogen was, de lust voor zachter en
verhevener vermaken bij te brengen. Bij die gelegenheid bleek in de afdeelingen
onder de burgerlijke kamermeerderheid het streven te bestaan, den prins een
jaarlijksch inkomen van f 200.000 toe te kennen. Ik verzette mij reeds bij voorbaat
tegen een voorstel van dien aard en gaf te kennen, dat men daarbij van onze zijde
op een heftigen tegenstand had te rekenen. De heeren waren verstandig genoeg
om hun voornemens te laten varen. Ik zal later nog ge-
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noodzaakt zijn op het chapiter van het koningschap terug te komen.
Ieder jaar besloot de fraktie niet deel te nemen aan de plechtige opening van de
Kamers en ik ben altijd een voorstander van wegblijven geweest, omdat de wijze,
waarop men zich van burgerlijke zijde bij de opening gedroeg, deze tot een
propaganda voor het koningschap stempelde. Kort voor mijn afscheid uit het politieke
leven begon het oordeel van de fraktie over deze kwestie zich reeds te wijzigen.
Eén van de laatste malen, dat de zaak aan de orde was, werd mijn voorstel om te
volharden bij onze afwezigheid, slechts met één stem meerderheid aangenomen.
Mijn standpunt in deze was: zoolang de Kamer zelf meedoet aan een huldiging
van de koningin, zooals deze steeds bij de opening plaats heeft, dienen wij er
vandaan te blijven. De bewering, dat het voldoende zou zijn bij het uitbrengen dier
hulde niet op te staan, is reeds daarom niet juist, omdat zij plaats vindt, terwijl de
koningin heengaat en men als fatsoenlijk mensch wel verplicht is, dan toch op te
staan. Daarom komt van een demonstratie onzerzijds weinig terecht en ik ben dan
ook geen voorstander van de nieuwe taktiek, die de fraktie in deze volgt. Ik acht
deze kwestie niet rijp voor een dergelijke beslissing, zoolang men van burgerlijke
zijde niet inziet, dat men een partij, die bijna een vierde van ons volk omvat en op
republikeinsch standpunt staat, niet in een dergelijke hulde moet betrekken. Ik
begrijp, dat de achtergrond van de nieuwe houding moet worden gezocht in de
overweging, dat het wegblijven van de openingsplechtigheid slechts zoolang kan
worden volgehouden, als onze Partij geen deel uitmaakt van de regeering. Dat is
evenwel nog niet het geval en gezien de politieke konstellatie is het waarschijnlijk,
dat de toestand van thans nog jaren zal blijven bestaan.
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Intusschen was de ‘open plek’ bij de Kameropening een stille uiting van onze
republikeinsche gevoelens en tevens een waardig protest tegen de
kamermeerderheid, die door haar ‘Leve de koningin!’ den schijn aanneemt, dat de
geheele Kamer op monarchaal standpunt zou staan. Ik acht die houding zoowel
moreel als politiek ongeoorloofd en had liever onze kracht gezocht in het vergrooten
van de ‘open plek’ dan in bijdraaien. Wil men ons bij de opening der Kamers
aanwezig zien, dan heeft de koningin zelf het initiatief te nemen, door den president
van de Vereenigde Kamers te verzoeken, uit eerbied voor de overtuiging van
andersdenkenden, voor de schreeuwhulde à la Duymaer van Twist c.s. geen
toestemming te geven.
Indien wij in onze eenmaal aangenomen houding bleven volharden, dan zou de
‘open plek’ eenmaal zoodanig gegroeid zijn, dat men van burgerlijke zijde zelf zou
inzien, ons het bijwonen van de opening niet langer onmogelijk te moeten maken.
Hierin hadden wij een troef, die nu ontijdig uit handen is gegeven. Ik weet wel, dat
bij deze zaak geen materieele belangen betrokken zijn, maar die zijn niet de eenige,
waarvoor de fraktie zorg heeft te dragen. Zij pleegde door haar nieuwe beslissing
inbreuk op de ideëele belangen, waarvoor zij mede verantwoordelijk is.
Het eerste werk, dat ons in de Kamer wachtte, was de behandeling van de Indische
begrooting. Wat het koloniale vraagstuk betreft, had onze Partij in van Kol een
eminent verdediger van een humane politiek en een vurig bestrijder van het opofferen
der inlanders aan den machts- en winsthonger van enkele grootkapitalisten. In zijn
woorden sprak de stem van het geweten; hij geeselde de militaire expedities en
den roof van millioenen en grond aan de inlanders bedreven. Zijn opvattingen
ontsprongen aan een zacht, maar vurig
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gemoed. Ik heb den heer van Deventer eenmaal hooren beweren: ‘Van Kol is een
romantikus van de oude school.’ In die opmerking zat een kern van waarheid. De
wijze, waarop hij uiting gaf aan zijne humane ideeën hing nauw samen met zijn
romantischen aanleg, maar tevens met zijn vurig temperament en zijn grondigen
afkeer van het onrecht, de inlandsche bevolking aangedaan. Voor mij is hij steeds
geweest de held, die Multatuli's stem in het parlement deed hooren. Hij was
overdreven, zeer zeker, maar aan zijn overdrijving lag nimmer een kwade bedoeling
ten grondslag. Eenmaal wees ik hem er op, dat hij toch over de schreef was gegaan,
door te zeggen: ‘De regeering heeft voor de inlanders niets gedaan.’ Nadat ik in
een fraktie-vergadering deze opmerking had gemaakt, hoorde ik hem tot mijn schrik
bij een volgende gelegenheid de regeering danken voor het vele, dat zij voor de
inlanders had tot stand gebracht.
Dergelijke tegenstrijdigheden moest men bij van Kol op den koop toe nemen.
Maar het vertrouwen in zijn oprechte bedoelingen en de bewondering voor zijn
enthousiasme en kennis waren in de Kamer algemeen. In vele opzichten was hij
als politiek man een prachtfiguur, waarop onze Partij trotsch kon zijn.
Aan de behandeling van de Indische begrooting in de Kamer waren eenige
artikelen van mij in de ‘Sociaaldemokraat’ over Atjeh voorafgegaan. Mijn werk in
het parlement en dat als hoofdredakteur van het Partijorgaan stond in nauw onderling
verband; in de krant bereidde ik de diskussies in de Kamer voor en vatte er, na
afloop, de resultaten van samen. Terwijl van Kol de koloniale politiek in het algemeen
behandelde, sprak ik over den Atjeh-oorlog, dien ik nog steeds beschouw als een
zuiver imperialistische aktie, onder valsche voorwendselen begonnen. In mijn rede
legde ik de ekonomische belangen bloot, die bepaalde groepen, met
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name de tabak-kapitalisten, bij de onderwerping van Atjeh hadden. Wat ik aan het
einde van die rede zeide, wil ik hier aanhalen, omdat het ook voor andere
onderwerpen gold: ‘De positie, die door ons, ook in deze zaak, in de Kamer wordt
ingenomen, is zeker verre van aangenaam, ja kan zelfs moeilijk worden genoemd,
omdat wij niet de minste kans hebben onze inzichten in ingrijpende zaken - zoowel
wat Indië als Nederland betreft - te zien zegevieren. In twee opzichten staan wij
echter met onze kleine groep toch sterk, een sterkte, die iedereen mocht wenschen
te bezitten. In de eerste plaats, omdat onze handen totaal rein zijn van wat in Atjeh
is gebeurd.... En in de tweede plaats, omdat wij hier strijden voor de toepassing der
beginselen van recht en menschelijkheid en gezond verstand.... omdat wij niet uit
allerlei opportunistische overwegingen onze konscientie aan den kapstok willen en
behoeven te hangen, maar flink en ronduit kunnen uitkomen voor de heerlijke
gevoelens, die iedereen mocht willen, dat de zijne waren.’
Bovendien somde ik in den loop van mijn rede de verschillende kommissariaten
op, die de minister van Koloniën, de heer Cremer, had moeten neerleggen om met
goed fatsoen zijn ambt te kunnen aanvaarden. De bedoeling was aan te toonen,
dat hij tot de groot-kapitalistische groep behoorde, wier belangen zeer nauw bij de
Atjeh-kwestie betrokken waren. Uit de rede van den minister bleek, dat hij deze
woorden als een persoonlijke verdachtmaking opvatte. Toen ik in mijn repliek mijn
bedoeling nader wilde toelichten, ontstond er in de Kamer tumult; velen, de heer
Kerdijk vooraan, toonden zich heilig verontwaardigd over wat zij ten onrechte als
een aanval op den minister als mensch beschouwden. Ik zeide, dat het niet de vraag
was of ik den minister persoonlijk vertrouwde, maar dat ik het noodig achtte er op
te wijzen, dat een van de belang-
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rijkste departementen in handen was van een typischen vertegenwoordiger van de
geldmacht in Nederland. Ik had de grootste moeite mij boven de interrupties uit
verstaanbaar te maken. Bij deze gelegenheid bleek op hoe persoonlijke wijze de
politieke strijd vaak van burgerlijke zijde wordt opgevat.
Twee jaren later was ik bij de Indische begrooting opnieuw gedwongen een zeer
felle rede tegen dezen minister te houden, naar aanleiding van koelie-mishanlingen,
die ik aan de hand van de regeeringsstukken zelve aantoonde. Uit mijn betoog citeer
ik het volgende: ‘Dat (nl. de koelies) zijn menschen, die het instinkt van vrijheid en
van leven hebben, evengoed als wij.... Laten wij ons toch voorstellen, dat die
menschen in ons eigen land hadden gewoond, dat in ons eigen land aan iemand,
zelfs den minste van onze landgenooten, zoo iets was overkomen, hoe zou dan de
publieke opinie hebben gesproken?’ En ik eindigde met dezen, helaas niet
overbodigen, zin: ‘Ik hoop van den minister omtrent deze feiten.... iets meer te
vernemen dan de enkele volzinnen of woorden, die hij meestal voor mijn vriend van
Kol ten beste geeft.’
Bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting had ik tegenover mij
een beroemd ekonomist, professor Pierson, die mij echter niet veel moeilijkheden
bezorgde. Hij maakte, zooals hij met zijn ietwat verschrikte oogen achter zijn
brilleglazen uitkeek, den indruk van een kinderlijk-naïef man. Hij had zich van ons
optreden in het parlement blijkbaar iets heel verschrikkelijks voorgesteld; bij de
eerste begrootingsdebatten maakte hij ons althans een kompliment over de wijze,
waarop wij in de Kamer waren opgetreden. Deze eerste maal bleef dat debat geheel
aan de oppervlakte. De heer Pierson beweerde, dat het kardinale verschil tusschen
hem en de socialisten ge-
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legen was in onze opvattingen over ‘de armoede.’ Daarbij stelde hij ons als een
groepje weltfremde idealisten voor: ‘De socialisten zijn de meening toegedaan, dat
het blijven bestaan van het pauperisme eenvoudig een vraag is van willen of niet
willen’. Als zijn meening stelde hij daartegenover, dat er ekonomische
omstandigheden zijn, die het opheffen van de armoede tegenhouden, hoe graag
hij en de regeering ons ook onzen zin zouden willen geven. Blijkbaar was hij nog
geheel gevangen in de denksfeer van de oude utopistische socialisten. Van het
Marxisme evenwel bleek hij weinig kaas te hebben gegeten. In mijn repliek trachtte
ik hem uit den droom te helpen, door er op te wijzen, dat het niet onze opvattingen
over het pauperisme zijn, die ons scheiden, maar dat het belangrijkste van het
socialisme is, dat het een nieuw produktiesysteem eischt.
Ook het volgend jaar gaf de minister blijk in het geheel niet van het Marxisme op
de hoogte te zijn; hij bestreed de stelling, dat kapitaalvorming geschiedt langs den
weg van kapitalistische uitbuiting, door te vragen: ‘Maar hoe is het eerste kapitaal
dan ontstaan?’ En hij eindigde zijn woorden aan ons adres aldus: ‘Volgens de
meening van de socialisten is de oplossing van de sociale kwestie daarin te vinden,
dat de een neemt van den ander. Ik weet een betere oplossing, namelijk deze, dat
het totaal inkomen toeneemt, de algemeene welvaart verhoogd wordt en dat kan,
wanneer er een kordiale samenwerking bestaat tusschen het intellekt, het kapitaal
en den arbeid’. Het is verwonderlijk, hoe weinig aandacht de professor blijkbaar aan
de ekonomische zijde van het socialisme had geschonken en ik repliceerde naar
aanleiding van zijn opmerking over de kapitaalvorming: ‘Toen ik die bedenking
hoorde, dacht ik bij mijzelf: hoe is het mogelijk, dat een eerste wetenschappelijke
specialiteit in de
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staathuishoudkunde tegen een staathuishoudkundig stelsel een bezwaar in het
midden brengt, dat bij de eerste lezing van het werk van den grondlegger van dat
stelsel reeds wordt weerlegd?.... In het eerste deel van Marx' “Kapitaal” wordt een
geheel hoofdstuk gewijd aan de vraag, die de minister mij gisteren heeft gesteld,
het hoofdstuk namelijk, waarin gehandeld wordt over hetgeen Marx noemt: de
oorspronkelijke akkumulatie’. Ik zette uiteen, hoe men die akkumulatie, die o.a.
ontstaat door het zich met geweld toeëigenen van grond, voor Nederland moet
zoeken in de koloniën, waaraan de Nederlandsche kapitalisten hun rijkdom voor
een groot deel te danken hebben.
De minister antwoordde, dat mijn beroep op Marx hem niets zei: diens theorieën
immers waren reeds duizend keer weerlegd, daar behoefde men geen beteekenis
aan toe te kennen; waarop ik repliceerde, dat ondanks die talrijke weerleggingen
het aantal aanhangers van die leer, ook in wetenschappelijke kringen, toch snel
toenam.
Over het algemeen toonde ik mij over de sociale rechtvaardigheid van het
ministerie lang niet voldaan. Een werkelijk vooruitstrevend program, zoo betoogde
ik, zou in de eerste plaats algemeen kiesrecht en ouderdoms-pensioen moeten
bevatten. Ik trachtte bij verschillende gelegenheden aan te toonen, dat het noodlottig
voor de sociale werkzaamheid van het ministerie was, dat het den steun van den
konservatieven vleugel van de liberale partij niet kon missen en waar het ons mogelijk
was, hebben wij de vooruitstrevende ministers tegen hun behoudende
geestverwanten gesteund.
Het ouderdomspensioen bracht ik in debat naar aanleiding van de groote
betooging, die voor dien eisch op den Zondag vóór de Kamer-opening in 1897 had
plaats gehad op initiatief van het reeds eerder genoemde Landelijke Komitee voor
Staatspensioneering. In de op
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die betooging aangenomen resolutie, die ik in de Kamer in haar geheel voorlas,
kwam de volgende passage voor: ‘(wij arbeiders) een deel opeischende van het
door ons, arbeiders, voortgebrachte, ten bate van ons en ons gezin, voor het geval
wij te gebrekkig of te oud zijn, om door werken onze kost te verdienen, dringen er
bij de regeering en de volksvertegenwoordiging ten sterkste op aan, de noodige
maatregelen te nemen, opdat aan invaliede en oude arbeiders en arbeidsters van
staatswege een voldoend pensioen wordt verstrekt, waarvoor de fondsen, noch
direkt noch indirekt door de arbeiders worden opgebracht.’ De laatste woorden
richtten zich tegen de vroeger door de Kamer aangenomen motie-Heldt. Op den
eisch van staatspensioen, die veel weerklank vond in arbeiderskringen van
verschillende schakeeringen, kwam ik jaarlijks met nadruk terug. Het volgend jaar
gaf ik enkele voorbeelden van de toestanden, waarin vele oude arbeiders verkeerden,
toestanden, die ik een schandvlek voor onze natie noemde: ‘Een last voor zichzelf
en anderen’, schreef ik in de ‘Sociaal-demokraat’, ‘dat is het leven van die loonslaven,
die niet meer in staat zijn zelf de kost te verdienen.’
Het jaar 1899 bracht de herleving van de beweging voor algemeen kiesrecht. De
oude kiesrechtbeweging was doodgeloopen en uit de beweging voor
kiesrechtuitbreiding had de S.D.A.P. zich reeds voor het kongres van 1897
teruggetrokken. Op het Leeuwarder Partij-kongres van 1899 had ik de inleiding op
mij genomen van de twee resoluties over deze kwestie, waarin o.a. werd
uitgesproken, ‘dat geen werkelijke arbeidswetgeving kan tot stand komen, zoolang
niet de arbeidende klasse zelve, door invoering van algemeen kiesrecht en na een
oordeelkundig gebruik daarvan, hare belangen in de wetgevende macht behartigt’
en het kongres betuigde ‘van nu af met alle wettige mid-
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delen een onvermoeiden en onophoudelijken strijd te zullen voeren voor de
herziening van de grondwet ter invoering van algemeen kiesrecht.’ Verder wezen
de resoluties op ‘het gemeenschappelijk belang van alle strijdende
arbeidersvereenigingen bij de totstandkoming van algemeen kiesrecht’ en droegen
zij het Partijbestuur op, alle arbeiders-organisaties op te roepen, ook
vakvereenigingen, om tot de stichting van een komitee voor algemeen kiesrecht te
komen. Mijn inleiding eindigde ik met een aanhaling uit Lassalle: ‘Wanneer de
wetgevende lichamen uit het algemeene direkte kiesrecht voortkomen, dan en
slechts dan zult gij den staat kunnen dwingen, zijn plicht jegens u te vervullen.’ In
de ‘Sociaal-demokraat’, omschreef ik het begrip algemeen kiesrecht als ‘de opheffing
der klasse-bevoorrechting op politiek gebied door invoering van een kiesrecht, dat
zoowel direkt als indirekt, los is van de maatschappelijke welstand.’
Kort daarna kwam in de Kamer een motie van mij in behandeling, waardoor ik
trachtte een principiëele uitspraak ten gunste van algemeen kiesrecht uit te lokken.
De motie luidde: ‘De Kamer, zich in beginsel verklarende voor de invoering van
algemeen kiesrecht, gaat over tot de orde van den dag.’ In mijn toelichting noemde
ik als oorzaak van het feit, dat de sociale hervormingen nooit meer dan half werk
waren, dat ‘de direkte invloed van dat gedeelte van de arbeidende klasse, waarvoor
men hervormen moet, welks roepstem om hervorming feitelijk de wekstem is geweest
voor de regeeringen, om in dezen de hand aan de ploeg te slaan’ veel te gering
was, waar slechts een derde van het Nederlandsche proletariaat het kiesrecht bezat.
Aan den heer Tak van Poortvliet, die achter mij was gezeten, bracht ik een
eere-saluut voor zijn werk voor het kiesrecht en een voordeel van het debat was,
dat eigenlijk niemand de bestaande kieswet-van-Houten in
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bescherming nam. De heer Kuyper beschuldigde ons, slechts oog voor het materieele
te hebben, een verwijt, dat ik niet onbeantwoord liet en waarop ik trouwens hem en
andere leden van de rechterzijde nog dikwijls zou moeten antwoorden. De bedoeling
mijner motie was de neuzen te tellen. De door mij gewenschte principieele uitspraak
kon alleen worden verkregen door de zaak los te maken van de politieke konstellatie
van het oogenblik. Later zou de bij deze motie door de burgerlijke kamerleden
aangenomen houding als wapen voor het algemeen kiesrecht kunnen worden
gebruikt. Met 54-30 stemmen werd de motie verworpen. Aan de behandeling van
deze motie in de Kamer waren verschillende artikelen in het Partij-orgaan en
vergaderingen in het land verbonden.
Inmiddels nam het Partijbestuur de voorbereidende maatregelen voor het oprichten
van het Landelijk Komitee voor Algemeen Kiesrecht, dat den 12en November van
hetzelfde jaar op een vergadering te Amsterdam tot stand kwam. Ditmaal had dus
de S.D.A.P. de leiding van de aktie, vastbesloten niet te rusten, voordat het algemeen
kiesrecht verkregen zou zijn. Wij riepen alle medestanders op zich naast ons te
scharen; mijn speciale aansporing tot de vakvereenigingen bleef niet zonder resultaat,
zoodat o.a. de landelijke bonden van de typografen, timmerlieden en sigarenmakers
en verschillende afdeelingen van de diamantbewerkers zich aansloten. Tot de
burgerlijke demokraten zeiden wij: als ge mee wilt doen, goed, anders zullen wij het
alleen doen. De radikalen sloten zich bij het Komitee aan, maar de Liberale Unie
en het van haar afhankelijke Alg. Ned. Werkl.-Verbond onthielden zich. In het Komitee
zelf hadden wij heftige botsingen met de voorvechtsters voor het vrouwenkiesrecht,
die strijd voor hun specialen eisch aan het arbeiderskiesrecht vooraf wilden laten
gaan; in meerderheid gingen echter de
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aangesloten vereenigingen met ons mee. Mijn standpunt tegenover de
vrouwen-emancipatie heb ik gegeven in een brochure ‘Woorden van Vrouwen’, die
in denzelfden tijd verschenen is.
Het ministerie-Pierson, dat herhaaldelijk te kennen had gegeven den tijd voor
algemeen kiesrecht nog niet gekomen te achten, bepaalde zich tot een ‘technische
herziening’, die wel eenige duizenden nieuwe kiezers zou brengen, maar den
grondslag van het stelsel van de wet-van-Houten onaangetast liet. Bij de behandeling
van dit wetsontwerp zeide ik, dat het voor ons, voorstanders van algemeen kiesrecht,
wel wat pijnlijk was aan dit ‘geknutsel’ te moeten meewerken; en ik vergeleek de
stemming, die ons bezielde, met die van een hartstochtelijk jager, die wordt
uitgenoodigd mee te gaan om een vloo te vangen; maar toch zouden wij onzen
steun aan het wetsontwerp geven en trachten het door onze amendementen zooveel
mogelijk te verbeteren. Deze amendementen, die o.a. beoogden den leeftijd van
kiesgerechtigdheid te verlagen van 25 tot 23 jaar en te doen schrappen de bepaling,
dat de handteekeningen onder een kandidaatstelling gepubliceerd moesten worden,
werden echter grootendeels door de Kamermeerderheid verworpen.
Bovendien diende ik bij deze gelegenheid wederom een motie in, die aldus luidde:
‘De Kamer, overwegende, dat definitieve regeling van het kiesrecht noodzakelijke
voorwaarde is voor voldoende sociale wetgeving en dat daarvoor herziening der
grondwettelijke bepalingen omtrent het kiesrecht den weg moet banen, gaat over
tot de orde van den dag.’ Bij de bespreking van deze motie, in Mei 1901, protesteerde
ik tegen de houding van de konservatieve elementen, die door hun argument ‘eerst
sociale wetgeving en dan pas grondwetsherziening’, zich achter die sociale wetgeving
trachtten te verschuilen, waarvoorzij anders niet zoo veelliefde toonden.
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En ik eindigde met het betoog, dat de kiesrechtkwestie urgent was, omdat het een
eisch gold, die niet meer verdrongen kon worden uit het volksgeweten; omdat
Nederland in dit opzicht achteraan kwam in vergelijking met andere landen van
Europa; en omdat ‘thans de zaak der werkende klasse aan de orde is, waarbij aan
haar nieuwe rechten geschonken, maar ook nieuwe verplichtingen opgelegd worden,
hetwelk alleen met volkomen medewerking dier klasse zelf op voldoende wijze kan
en mag geschieden’. Deze motie werd met 64-20 stemmen verworpen.
Inmiddels hadden wij met onze aktie bereikt, dat de kiesrechtkwestie ook urgent
was geworden in de liberale partij. Het bestuur van de Unie had reeds in Januari
1900 een manifest uitgevaardigd, waarin eveneens grondwetsherziening en
algemeen kiesrecht werden gevraagd. Dit manifest, dat door de groote liberale pers
zeer vijandig werd ontvangen, zou tegen de verkiezingen van 1901 leiden tot het
aftreden van het Unie-bestuur en de afscheiding van die groep, die zich de
vrijzinnig-demokraten noemde. De heer Kuyper zweeg bij de behandeling van mijn
tweede motie; ook in de anti-revolutionaire partij waren stemmen voor algemeen
kiesrecht opgegaan, maar hij slaagde er in die stemmen te sussen en de eenheid
te bewaren.
Op 12 Mei 1901, aan den vooravond van de verkiezingen, organiseerde het
Komitee voor Algemeen Kiesrecht een landelijke meeting in Den Haag, de eerste
na den ondergang van de oude kiesrechtbeweging. Het aantal deelnemers was nog
niet groot, een 5000 menschen, maar de geest was goed. In optocht trokken wij
naar het Binnenhof, waar ik vanaf het fonteintje de betoogers toesprak. Nog vele
jaren zou het moeten duren, voordat de strijd voor het algemeen kiesrecht was
gewonnen. Intusschen agiteerden wij voort met onze jaarlijksche meetingen, meestal
in de hoofdstad.
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Op één dier meetings zeide ik: ‘Het is de vraag, wat het beste is: het algemeen
kiesrecht of de strijd voor het algemeen kiesrecht’. In 1912 gelukte het zoowel het
algemeen kiesrecht als het staatspensioen te brengen op het program der ‘liberale
koncentratie’. Zoo werd onze eisch rijp voor de parlementaire beslissing, die
gedurende den oorlog zou vallen.
Over het ontwerp-Ongevallenwet, door de regeering ingediend, had het Leeuwarder
Partijkongres een resolutie aangenomen, waarin de Partij zich met het beginsel van
de wet vereenigde, maar aangaf op welke wijze zij het ontwerp verbeterd wilde zien.
Waar wij in ons verkiezingsprogram uitbreiding van de sociale wetgeving eischten,
lag het voor de hand, dat wij in de Kamer het ontwerp steunden en het door
amendementen zooveel mogelijk trachtten te verbeteren in den geest als de
Leeuwarder resolutie aangaf. Bij de algemeene beschouwingen zeide ik, dat wij,
hoewel geenszins verrukt over den heerschenden staat, hem toch genoeg
vertrouwden, om hem de uit deze wet voortvloeiende zorg over te laten en ik
konstateerde met genoegen, dat de oude liberale leuze van staatsonthouding nog
wel door enkele leden was geuit, maar dat zij toch niemand noopte om tegen deze
wet te stemmen, hoezeer haar opzet ook in strijd met bedoelde leuze was. Onze
amendementen hadden voornamelijk de strekking kategorieën arbeiders, die niet
in het wetsontwerp waren opgenomen, toch onder de bepalingen van de wet te
doen vallen, zooals zeelieden, personen werkzaam bij publieke vermakelijkheden
en landarbeiders. Het laatste amendement werd slechts met 38-35 stemmen
verworpen. Enkele andere amendementen van onze zijde hadden wel sukses.
Wij brachten onze stem uit tegen het amendement-Kuyper, dat den werkgevers
vrijheid wilde geven, naast
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de Rijksverzekeringsbank zoogenaamde bedrijfsvereenigingen te stichten, zooals
er in Duitschland bestonden, waarin zij zelf voor de verzekering zouden zorgen. Uit
Kuypers toelichting bleek, dat hij principieele bezwaren had tegen de te groote
centralisatie, die het regeerings-ontwerp volgens hem bracht. De Kamer ging echter
niet met hem mee en het wetsontwerp in zijn geheel werd met groote meerderheid
aangenomen. Van werkgeverszijde ontketende men toen een groote aktie om te
bereiken, dat de Eerste Kamer het wetsontwerp zou verwerpen en al spoedig bleek,
dat de ideeën door Kuyper in de Tweede Kamer ontwikkeld, in de Eerste Kamer
veel aanhangers telden. Op voorstel van mij besloot het P.B. toen, tegenover de
werkgevers-agitatie van arbeiderszijde een beweging ten gunste van het wetsontwerp
te organiseeren. Terzelfdertijd kwam er op initiatief van den Timmerliedenbond een
Landelijk Komitee voor de Ongevallenwet tot stand met hetzelfde doel, waarvan
Ossendorp sekretaris was. Eind Mei organiseerde dat Komitee een betooging voor
het gebouw van de Eerste Kamer; maar wij verloren den strijd en de wet werd daar
verworpen. De regeering diende nu opnieuw een ontwerp-Ongevallenwet in, waarin
aan de bezwaren tegemoet gekomen was en de werkgevers grootendeels hun zin
kregen. In het land zette het Komitee den strijd voort tegen de ‘patroonswet’ en in
de Kamer protesteerden wij tegen het feit, dat de regeering voor de eerste maal
voor de Eerste Kamer had gebukt en dienden wij een amendement in om het oude
karakter van de wet te herstellen, dat echter verworpen werd. Naar aanleiding van
dit amendement werd ons verweten, dat wij door onmogelijke voorstellen trachtten
tegen te werken, waarop ik antwoordde: ‘Ik geloof, dat wij als sociaal-demokraten
bij de behandeling van deze wet de noodige zelfbeheersching hebben getoond....
Er is hier nog
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nooit een wet aangenomen, waarover wij verrukt waren.... Wij hebben steeds bij de
eindstemming een kompromis met onze eigen overtuiging moeten sluiten, nadat
wij hadden getracht met alle kracht, die in ons was, die wetten zóó in te richten, dat
zij geheel aan onze overtuiging konden voldoen.’ Intusschen meenden wij, ondanks
de veranderingen ten kwade, van deze voor de arbeiders onmisbare wet te moeten
redden, wat er van te redden viel en dus brachten wij ook de tweede maal onze
stem vóór uit; wij wilden er niet een partijzaakje van maken.
Anders was onze houding tegenover het ontwerp-leerplichtwet. Bij de algemeene
beschouwingen reeds noemde ik het ontwerp ‘een zeer povere poging, om het
volksonderwijs te bevorderen.’ Ik stelde, met verwijzing naar de besluiten van het
Londensch kongres van 1896, op den voorgrond, dat wij in principe voor een
dergelijke wet, die ook in ons verkiezingsprogram werd geëischt, veel sympathie
voelden, maar de ekonomische moeilijkheden zouden voor vele ouders te groot
worden, als leerplicht werd opgelegd, zonder dat er tegelijk voor schoolkleeding en
-voeding werd gezorgd. Ik eindigde met er op te wijzen, dat deze wet een typisch
staaltje was van het halve werk, dat dit kabinet op het gebied van sociale wetgeving
presteerde: ‘Ook in dit ontwerp zijn vele zwakke plantjes van Borgesiaansche
vooruitstrevendheid door den killen adem van Piersonsche zuinigheid en Beaufortsch
liberalisme in de geboorte gesmoord.’
Behalve de amendementen voor schoolvoeding en -kleeding, die verworpen
werden, stelden wij tevergeefs een strafbepaling voor tegen werkgevers, die in
schooltijd schoolplichtige kinderen laten werken, terwijl de wet wel nalatige ouders
strafbaar stelde.
Zoo waren al onze pogingen de wet te verbeteren ver-
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ijdeld en stonden wij voor de vraag, hoe onze houding bij de eindstemming moest
zijn, een vraag waarmede de geheele pers zich bezighield, omdat het lot van de
wet van een enkele stem kon afhangen. Bij een schriftelijke stemming in de fraktie
bleek, dat ieder van ons drieën de wet, zooals zij na de behandeling luidde, niet
voor zijn rekening wilde nemen. Wat mij betreft, ik was door het kennis maken met
de armoede in de heidestreken in het distrikt Tietjerksteradeel zoozeer onder den
indruk van het onmogelijke om de ouders met straf te bedreigen, als gebrek hen tot
overtreding van de wet zou dwingen, dat ik niet vóór kon stemmen als er geen
tegemoetkoming in den vorm van voeding en kleeding tegenover stond. Voordat
wij onze beslissing namen, hadden wij het P.-B. geraadpleegd en er ons wel van
overtuigd, dat wij de onderwijsmannen in de Partij achter ons zouden hebben. Het
was de eerste keer, dat wij moesten toonen den moed te hebben, een wet als deze
zoo noodig te verwerpen. Bij de verdediging van ons amendement voor
schoolkleeding en -voeding immers had ik te kennen gegeven, dat onze houding
tegenover de wet door het lot van dit amendement zou worden bepaald. Indien wij
op dit dreigement niet de daad lieten volgen, zou men ook later aan een dergelijke
pressie onzerzijds geen waarde toekennen. De vrees, dat door ons toedoen de
leerplicht niet tot stand zou komen, werd sterk getemperd door de overtuiging, dat
dit vraagstuk, dat overrijp was, in ieder geval spoedig weer aan de orde zou komen
en zoo namen wij het besluit tegen te stemmen, een besluit, dat door het
Rotterdamsch kongres van 1900 met op één na algemeene stemmen is
goedgekeurd.
Vóór de stemming las ik namens de fraktie de verklaring voor, dat wij ons, nu al
onze bescheiden eischen op sociaal gebied onverbiddelijk waren afgewezen, terwille
van de mingegoeden, die men tot te zware eko-
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nomische offers zou dwingen, verplicht achtten tegen te stemmen. Deze stemming
was één van de meest spannende gebeurtenissen, die ik in de Kamer heb
meegemaakt. Een rechtsch tegenstander, de heer Schimmelpenninck, was afwezig
wegens een ongeluk met zijn paard; van de rechterzijde stemden alleen de
katholieken Schaepman en Kolkman voor. Bijna was ook een liberaal voorstemmer
weggebleven, de heer van Kerkwijk, die ernstig ziek was, maar desondanks door
minister Borgesius met een rijtuig naar de Kamer werd gebracht. De man was
blijkbaar min of meer in de war; in de Kamer gekomen, vroeg hij of hij weer een eed
moest afleggen en de tranen rolden hem langs de wangen. Hoewel ik de noodige
konflikten met hem had gehad, kwam hij mij met aandoening de hand drukken. Er
heerschte groote vrees, dat hij op het laatste moment zijn stem verkeerd zou
uitbrengen, maar het liep goed af en de leerplicht werd aangenomen.
Aan de Woningwet konden wij met volle overtuiging meewerken. Ook nu dienden
wij onze amendementen in, o.a. om maatregelen in de wet te doen opnemen ter
bescherming van personen, die uit onbewoonbaar verklaarde woningen waren
gezet. Onder verwijzing naar wat in het buitenland, vooral te Glasgow geschiedde,
trachtte ik grooter uitbreiding te geven aan de mogelijkheid, dat de gemeenten den
woningbouw ter hand namen. Toen minister Borgesius bevredigende toezeggingen
deed, trok ik mijn amendement in. Later heeft hij bij de herziening der wet aan mijn
amendement herinnerd en er zijn leedwezen over uitgesproken, dat het niet in de
wet was opgenomen.
Het militaire vraagstuk is behandeld op het Kongres van Amsterdam van 1898 naar
aanleiding van een meeningsverschil daarover tusschen van Kol en mij. Van Kol
had bij de oorlogsbegrooting een rede ge-
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houden, die door de meerderheid van de Partij als te militaristisch werd veroordeeld.
Ook op het Kongres gaf hij te kennen, dat hij wenschte, dat de arbeiders pal zouden
staan voor de verdediging van het vaderland en bij zijn eisch: algemeene weerplicht,
m.a.w. het volksleger, kon hij zich beroepen op de uitspraken der Internationale. Ik
antwoordde hem, dat voor ons Nederlanders de eerste vraag is of het mogelijk is,
ons te verdedigen; onze eenige hoop is hierin gelegen, dat door onze sterke
ekonomische positie, alle landen belang hebben bij onze onafhankelijkheid. Hoewel
ik persoonlijk eigenlijk op het ontwapeningsstandpunt stond, wilde ik, om niet in
botsing met de opvattingen van de Internationale te komen, mij wel bij de leuze:
algemeene weerplicht, neerleggen en ik werkte er dus toe mee, het kongres een
resolutie te doen aannemen, waarin de Partij ‘overwegende, dat de oorlog een
noodzakelijk gevolg is van het kapitalistische stelsel,’ en dat dus alleen in een
socialistische maatschappij de wereldvrede verzekerd zal zijn, zich in het bijzonder
keert tegen het staande leger, en vraagt de invoering van algemeenen weerplicht,
‘die de persoonlijke en geldelijke kosten zal verminderen en het klasse-karakter van
het leger als instrument der bezitters tegen de arbeiders, zal wegnemen of temperen.’
Hoewel ik dus met van Kols motiveering niet mee kon gaan, had ik mij bij zijn
konklusies neergelegd, omdatik van meening was, dat de algemeene weerplicht
een stap kon zijn op den weg naar geheele ontwapening.
Aan den eersten maatregel van den minister van Oorlog, den heer Eland, de
afschaffing der plaatsvervanging, konden wij met instemming meewerken. Pogingen
van onze zijde, om de vrijstelling van dienstplicht voor geestelijken te doen vervallen
en kostwinners, die in hun gezin onmisbaar waren, wel te doen vrijstellen, mislukten.
In het laatste zittingsjaar van dit kabinet kwamen de

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

189
zoogenaamde legerwetten aan de orde, waarbij het leger gereorganiseerd zou
worden. Bij de algemeene beschouwingen wees ik op de groote verdeeldheid van
opinie, die er bij de militaire deskundigen bestond en bestaat over de taak van ons
leger en de waarde van de verschillende onderdeelen ervan. Er worden voortdurend
nieuwe wapenen uitgevonden en aan den bewapeningswedstrijd der groote
mogendheden doen wij mee, zoo goed en kwaad als het gaat, omdat het tenslotte
de ekonomische kracht van ons volk is, die beslist, hoeveel er gedaan kan worden,
‘Vrij algemeen is het besef bij het Nederlandsche volk, dat wat aan militairisme wordt
vergooid, weggegooid geld is.... Het is als het ware een assurantie-premie geweest,
die wij elk jaar betalen, maar iedereen heeft het gevoel, dat wij te hoog en niet bij
een soliede maatschappij verzekerd zijn’. Tenslotte wees ik er op, dat deze gelden
aan sociale maatregelen onthouden worden en dat wij als socialisten speciaal reden
hadden ons tegen militaire uitgaven te verzetten, omdat het leger door de bourgeoisie
als klasse-instrument wordt gebruikt.
In den loop van het debat trachtten sprekers van de rechterzijde verschillende
socialistische uitingen over het leger tegen elkaar uit te spelen, wat mij noopte in
mijn repliek ons standpunt tegenover het militairisme nader te omschrijven, zooals
dat in de Amsterdamsche resolutie was neergelegd.
De heer Eland had zich herhaalde malen voorstander van een oefentijd van acht
maanden verklaard. Toch was deze niet in zijn wetsontwerp opgenomen. Het was
de heer van Gilse, die toen een amendement indiende, om 's ministers eigen
opvatting in de wet vast te leggen. Het maakte een verbijsterenden indruk, dat de
heer Eland, inplaats van deze poging vanuit de Kamer te steunen, het amendement
onaannemelijk verklaarde. Geen wonder, dat deze houding vrij
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algemeen werd uitgelegd als een bewijs, dat de minister zich op dit punt had
vastgelegd. In de pers werd ronduit het vermoeden uitgesproken, dat de minister
toezeggingen aan de kroon had gedaan, die hem tot deze inkonsekwente houding
verplichtten. Het amendement werd aangenomen en de heer Eland trad af. Een en
ander bewoog mij er toe een interpellatie over deze zaak aan te vragen.
Ik vroeg: ‘Is het waar, dat de minister niet vrij was? Zoo ja, in hoeverre en
tegenover wien had hij zich dan gebonden? Hebben de militaire grootheden (die
zeer tegen de acht maanden waren gekant) steun gezocht buiten den ministerraad
en is de ridderlijke krijgsman, die ons pas heeft verlaten, voor hooger aandrang
bezweken?’ Minister Pierson antwoordde mij slechts met de bewering, dat het voor
een regeering over het algemeen onmogelijk was een dergelijke vraag te
beantwoorden. Direkt resultaat leverde mijn interpellatie niet op, zooals interpellaties
meestal geen direkt resultaat opleveren, maar van belang zijn door hun
propagandistische strekking; de vruchten komen later.
Het toeval heeft gewild, dat ik later van den heer Eland zelf de bevestiging heb
ontvangen van mijn veronderstelling, dat hier een ingrijpen van de zijde van de
koninklijke familie had plaats gevonden. Het was in 1915, toen mijn geschokte
zenuwen mij tot een rustkuur van tien maanden dwongen. Het eerste deel van dien
tijd bracht ik op de Lutte door, waar ook de heer Eland logeerde. In een gesprek
deelde hij mij mede, dat hij geweigerd had de acht maanden oefentijd in de wet op
te nemen uit loyauteit tegenover de koninklijke familie, omdat hij zich door een
onderhoud met de koninginmoeder en prins Hendrik tot die handelwijze verplicht
achtte. Ik had dus wel het recht aan een brochure over deze zaak als titel te geven:
‘Het Legerwetschandaal’.
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De nieuwe minister van Oorlog, de heer Kool, bracht de ontwerpen, waarin vrij
ingrijpende veranderingen waren aangebracht, opnieuw in de Kamer. Tevergeefs
drongen wij er op aan, de veranderde voorstellen eerst in de afdeelingen te
onderzoeken. De wetten moesten er voor het einde van de parlementaire periode
worden doorgejaagd. Bij de debatten over de verdaging van de behandeling en over
de voorstellen zelf weerden Schaper, Van Kol en ik ons geducht, waarbij zich heftige
tooneelen afspeelden. Tenslotte hebben wij onder protest de Kamer verlaten.
Het is mij niet mogelijk nader in te gaan op de andere debatten gedurende deze
eerste vierjarige periode; alleen zij nog vermeld, dat ik opkwam tegen het optreden
van politie en militairen bij de bootwerkersstaking te Dordrecht en Rotterdam,
waaraan ik een pleidooi verbond voor de vrijheid van de vakvereenigingen in het
algemeen, een onderwerp, waarover ook in het land verschillende meetings werden
gehouden; dat ik bij de oorlogsbegrooting mijn hart luchtte over het optreden van
de marechaussee, waarmee ik bij mijn werk in het Noorden persoonlijk kennis had
gemaakt; en dat wij onze stem uitbrachten tegen het aangevraagde krediet voor de
Vredeskonferentie, die in 1899 in Den Haag zou plaats hebben. Achteraf gezien
ware het misschien juister geweest wèl van ons pessimisme blijk te geven, maar
toch vóór te stemmen of althans ons van stemming te onthouden.
Bij de laatste algemeene beschouwingen voor de verkiezingen van 1901 hield ik
een rede, waarin ik een overzicht gaf van de ontwikkeling en de ekonomische basis
der verschillende politieke partijen. Ik betoogde, dat de godsdienstige scheiding
tusschen de politieke partijen zeer nadeelig was voor een gezonde ontwikkeling
van de staatkundige verhoudingen, om-
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dat zij de natuurlijke scheiding, namelijk volgens de sociale opvattingen, in den weg
staat. Tijdens den verkiezingsstrijd wordt de godsdienstige antithese op den
voorgrond geplaatst, maar wat blijft er, zoo vroeg ik, als hier in de Kamer met
praktisch werken begonnen wordt, van die christelijke beginselen over? De
vertegenwoordigers van de rechtsche partijen bleven het antwoord niet schuldig en
gingen tot een tegenaanval op de socialistische beginselen over, waarbij de heeren
Brummelkamp, Lohman, De Visser en Kuyper in heftigheid wedijverden. Hier was
in den grond de strijd om de rechtsche arbeiders aangebonden. Het debat maakte
veel indruk; in de pers werd opgemerkt, dat de kleine socialistische fraktie bij de
algemeene beschouwingen ‘de magneet’ van de besprekingen was geweest en het
‘Vaderland’, een blad, dat nauwe konnekties met minister Borgesius onderhield,
schreef naar aanleiding van deze debatten: ‘De sociaal-democratische partij geeft
in de Kamer door den ijver, waarmee zij zich weert en door het groote talent,
waarmee zij haar parlementaire positie weet te exploiteeren, den indruk van bijzonder
grooten invloed’.
Inderdaad hadden wij deze vier jaar onze positie als politieke partij veroverd en
bevestigd en wij konden vol moed de verkiezingen van 1901 tegemoet gaan.

Eindnoten:
magisch = betooverend.
aktualiteit = onmiddellijk belang.
tres faciunt collegium = drie vormen een georganiseerde groep.
deballoteeren = niet toelaten als lid.
instigatie = aanstichting.
katheder-socialisme = ekonomisch-politieke richting, ontstaan onder Duitsche professoren, o.a.
Schmoller, die in 1872 een vereeniging voor sociale politiek stichtten; zij streefden naar een
ruime mate van sociale wetgeving. In Nederland trad een gelijkgezinde groep op, het ‘Komitee
ter bespreking van de sociale kwestie’, waarin de latere prof. Pekelharing een groote rol speelde.
Uit dit komitee is het ‘Komitee voor algemeen kies- en stemrecth’ voortgekomen.
agressief = aanvallend.
in den feodalen tijd = in de Middeleeuwen.
weltfremde = buiten de werkelijkheid staande.
akkumulatie = opeenhooping.
liberale koncentratie = samenwerking der verschillende liberale partijen op één program.
de Beaufort: de oud-liberale minister van buitenlandsche zaken in het ministerie-Pierson.
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VI. De Hogerhuis-zaak.
DE INBRAAK TE BRITSUM - DE WERKELIJKE DADERS - DE ZAAK IN DE KAMER - DE JUSTITIE
WIL DE WAARHEID NIET WETEN - DE HOGERHUIS-ZAAK ALS MAATSCHAPPELIJK

- TEGENSTROOMINGEN - BELEEDIGING VAN DEN OFFICIER VAN JUSTITIE - DOOR INTRIGES VERDRONGEN - EEN MAAND IN DE GEVANGENIS

VERSCHIJNSEL
MIJN PROCES

De eerste belangrijke kwestie, die door mij in de Kamer besproken werd, was de
zaak der gebroeders Hogerhuis, een zaak van groote kultureele beteekenis, die mij
ontzaglijk veel tijd en moeite heeft gekost, welker gunstige beëindiging tenslotte is
afgestuit op de verdeeldheid in de arbeidersbeweging en de zwakheid onzer Partij
in die dagen.
In den laten avond van den 5en December 1895 was er door drie mannen
ingebroken in de alleenstaande boerewoning van Haitsma te Britsum, bij Beetgum.
De inbrekers troffen daar tegen hun verwachting, behalve de vaste bewoners, Gatse
Haitsma en zijn huishoudster Iemkje Jansma, ook een gast, Sieds Jansma, den
broer van Iemkje. Met zijn hulp verzette Haitsma zich krachtdadig tegen de indringers
en na een korte worsteling, waarbij Sieds Jansma door twee schoten werd gewond,
trokken de inbrekers af, een lantaarntje achterlatend.
De verdenking viel tenslotte op de drie gebroeders Hogerhuis, die gearresteerd
werden en door de Leeuwarder Rechtbank veroordeeld tot twaalf, elf en zes jaar
gevangenisstraf. De veroordeelden gingen in hooger beroep en hoewel de verdediger
er reeds op wees, dat het bewijs van de schuld der Hogerhuizen verre van
overtuigend was, bevestigde het Hof het vonnis. De drie bezwarende getuigen waren
Haitsma en zijn twee medebewoners, die beweerden in hun belagers de gebroeders
Hogerhuis te hebben herkend, terwijl de beklaagden bleven ontkennen.

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

194
De publieke opinie in de streek, waar de misdaad was gepleegd, bleef de
Hogerhuizen voor onschuldig houden en het vonnis vertoonde menige zwakke plek.
De drie hoofdgetuigen hadden eerst verklaard, dat zij de inbrekers niet hadden
herkend; pas achttien dagen na de inbraak konden zij de stellige verklaring geven,
dat de Hogerhuizen de schuldigen waren en de Officier van Justitie schreef de
aanvankelijke aarzeling toe aan de vrees, die Haitsma en de zijnen voor de daders
zouden koesteren. Maar hiermede was moeilijk te rijmen, dat Haitsma, die werkelijk
door de gebeurtenissen van dien nacht zeer angstig was geworden, den dag na de
inbraak.... Wiebren Hogerhuis vroeg om voor de veiligheid bij hem te komen slapen
en vier nachten met den man, dien hij had herkend, in één bed sliep. Marten
Hogerhuis was den avond van de inbraak met een vriend op de ‘muddejacht’
(bunsingjacht) geweest en toen zijn metgezel kort vóór het tijdstip, dat de inbraak
plaats vond, wegens het slechte weer naar huis wilde terugkeeren, had hij er nog
op aangedrongen, de jacht wat voort te zetten! Zoo was er meer: de moeder en de
zuster van de beklaagden, die beweerden, dat de drie broers op het tijdstip van de
misdaad thuis waren geweest, werden door de Rechtbank niet als getuigen
toegelaten; op de vensterbank, waarlangs de daders het huis verlaten hadden, had
men den volgenden dag bloedsporen gevonden, maar hoe men ook zocht, het was
niet mogelijk bij één van de drie Hogerhuizen sporen van verwonding te ontdekken;
het achtergelaten lantaarntje had nooit iemand in het bezit van de beschuldigden
gezien en toen Wiebren Hogerhuis den eersten keer werd gearresteerd, had Haitsma
zich daarover zeer verontwaardigd getoond. De heer Pijnappel, die later een knappe
brochure over deze zaak schreef, blijkt van meening, dat het de justitie is geweest,
die langzamerhand in die achttien dagen aan de getuigen de
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overtuiging heeft opgedrongen, dat zij de Hogerhuizen hadden ‘herkend’. Ik evenwel
acht het, na inzage van de verhooren uit het eerste proces, mogelijk, dat het de
teleurgestelde liefde van Iemkje Jansma is geweest, waardoor deze op het idee is
gekomen haar vroegeren vrijer Wiebren Hogerhuis, die haar later had versmaad,
een kool te stoven. Reden voor die opvatting is de zwenking van Iemkje's broeder,
Sieds Jansma, die in het ziekenhuis te Leeuwarden door haar werd opgezocht en
eerst daarna bekeerd bleek tot het aannemen van de schuld der Hogerhuizen. Dit
zou niet de eerste maal zijn, dat de justitie op een dwaalspoor werd gebracht door
een hysterisch vrouwspersoon.
Reeds spoedig verbreidde zich het gerucht, dat drie andere mannen als de werkelijke
daders aanwees. De vrouw van den bekenden revolutionairen volksleider Tjeerd
Stienstra kwam met de mededeeling, dat het achtergelaten lantaarntje afkomstig
was van haar man, die inmiddels naar Amerika was vertrokken en het bleek, dat
het op den bewusten avond in het bezit was geweest van een zekeren Paulus van
Dijk. Door de volksovertuiging werden deze en zijn vrienden, Allard Dijkstra en
Sybout Alberda, als de daders aangewezen. Enkele vertrouwden, die door de daders
van alles op de hoogte waren gebracht, wilden nu niet langer zwijgen en in December
1896 ontving de predikant te Beetgum, ds. Klein, bezoek van twee van zijn
gemeenteleden, Klaas Stienstra (de broer van Tjeerd) en Eeltje Ringia, die
verklaarden, dat de werkelijke daders hun, onder belofte van geheimhouding, hadden
verteld, dat zij de inbraak hadden gepleegd, en die nu raad kwamen vragen, wat
hun te doen stond. Zij wilden hun vrienden niet verraden en evenmin konden zij er
vrede mee hebben, dat de Hogerhuizen onschuldig in de gevangenis zaten. Nu was
ds. Klein Tolstoïaan en principieel tegen
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iederen steun aan de justitie; hij wilde niet, dat er gestraft werd, hetzij schuldig of
onschuldig en hij moest zich dus tot enkele vage mededeelingen aan de rechterlijke
macht bepalen.
Men vindt zijn standpunt in den volgenden brief, dien ik van hem ontving in
September 1897, als antwoord op een vraag van mijn kant om nadere inlichtingen.
Hij schreef: ‘Toen in het laatst van het vorige jaar.... Klaas Stienstra en Eeltje Ringia
me in vertrouwen hadden genomen en me de ware toedracht der inbraak te Britsum
hadden meegedeeld.... me tevens om raad vragend, wat te doen.... toen heb ik er
zeer mee ingezeten.... Dit stond natuurlijk vast: den onschuldigen Hogerhuizen
moest hulp worden verleend, zij moesten de gevangenis uit. Maar nu hoe verder?
Door aan de justitie alles te openbaren? Dat zou de eenvoudigste weg wezen! Maar
dezen wilde ik niet begaan; omdat ik dan noodzakelijkerwijze de oorzaak zou worden,
zoo meende ik althans, dat anderen gevangen zouden raken. Dit kon ik niet.... omdat
ik gevangenisstraf altoos afschuwelijk en ongeoorloofd acht! Maar hoe dan?
Tenslotte besloot ik naar den officier van justitie te gaan en dezen te vertellen,
dat mij openbaringen waren gedaan door personen, met de zaak op de hoogte,
waaruit mij was gebleken, dat de Hogerhuizen onschuldig waren. Evenwel, wanneer
hij mij zou vragen, die openbaringen bloot te leggen, dan zou ik weigeren voorzoover
die drie anderen betrof. Ik dacht, dat ik gedwongen zou worden, desnoods met
gevangenisstraf - immers de justitie berust op geweld - dat men mij zou willen
dwingen te zeggen, wat haar zoo dienstig zou zijn; doch ik had me voorgenomen,
het toch nooit te doen.’ Ds. Klein vertelt dan verder, dat de officier hem niet vriendelijk
ontving, wat ook wel te verklaren is, daar Klein alle nadere inlichtingen weigerde en
alleen zeker zeide te weten, dat de Hogerhuizen onschuldig
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waren. Bij mijn pogingen klaarheid in deze zaak te brengen, zou ik van dergelijke
principes nog last genoeg hebben.
Het is hier niet mogelijk de talrijke verdere aanwijzingen tegen de eigenlijke daders,
die langzamerhand aan het licht kwamen, alle te vermelden. Alleen zij nog
vastgesteld, dat het verhaal van het geval, zooals Ringia en Klaas Stienstra het aan
ds. Klein hadden gedaan en zooals zij het later hebben gepubliceerd, nauwkeurig
overeenstemt met de verklaringen, die de drie hoofdgetuigen in de eerste dagen
na de inbraak hadden afgelegd, toen hun nog niet was gesuggereerd, dat zij de
Hogerhuizen hadden ‘herkend’.
Ik had mij met deze zaak in den beginne niet bemoeid. De Hogerhuizen hadden
hun verdediging opgedragen aan het meest kompromitteerende lid van de
Nederlandsche balie, een advokaat van kwade zaken, die zoowel bij de rechters
als bij zijn kollega's zeer slecht stond aangeschreven; dat was voor mij een reden
mij er buiten te houden.
Toen kwam ik op een goeden dag te Leeuwarden in het volksgebouw Ontwikkeling
en daar vroeg mij Paulus van Dijk, één van die ouderwetsche revolutionairen uit
Beetgum, die ik allen kende, te spreken om me een advies te vragen. Waarop kwam
zijn vraag neer? Hij informeerde of het mogelijk zou zijn, dat, nu de Hogerhuizen
eens veroordeeld waren in alle instanties, de zaak nog eens aan de orde kwam en
dan tot veroordeeling van anderen zou kunnen leiden. Dat was een vreemde vraag.
Ik hield mij op dat oogenblik stil, maar dacht er het mijne van en mijn belangstelling
in de zaak was opgewekt. Intusschen was er een gratie-beweging voor de
Hogerhuizen op touw gezet en op het adres, dat bij de Kamer inkwam, was door
12.000 burgers geteekend. Dit adres bood mij de gelegenheid de
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zaak in de Kamer ter sprake te brengen. Ik trok naar Beetgum om de heele kwestie
nauwkeurig te bestudeeren en nam daartoe mijn intrek bij de weduwe Hogerhuis,
de moeder van de veroordeelden. Ongeveer tienmaal ben ik voor ditzelfde doel te
Beetgum geweest, waar ik ook eenige malen gelogeerd heb bij ds. Klein. Mijn
pogingen om hem tot verstandiger gedachten te brengen, stuitten evenwel èn op
zijn Tolstoïaansche gezindheid èn op zijn aangeboren hardnekkigheid af. Door zijn
houding miste ik ook in den beginne het vertrouwen van mannen als Ringia en Klaas
Stienstra. Al spoedig was ik van de onschuld der Hoger huizen volkomen overtuigd
en nu werd het voor mij een zaak van recht, waar ik alles voor over had.
Mijn eerste daad was een bezoek aan den minister van Justitie, Cort van der
Linden, mijn ouden leermeester. ‘Excellentie’, zoo begon ik, ‘ik kom het eerst tot u
om over de Hogerhuiszaak te spreken, want uit onzen vroegeren omgang is mij
bijgebleven, dat ik in u niet zal vinden een minister, die zich totaal aan zijn
ambtenaren overgeeft, maar iemand, die naar recht en billijkheid zal oordeelen. Ik
zou het op prijs stellen, indien ik vóór verder te gaan, inzage kon krijgen van de
stukken van het oorspronkelijke Hogerhuisproces. De minister antwoordde mij, dat
hij mijn verzoek niet kon inwilligen. Toen trachtte ik met hem een bespreking over
de zaak te beginnen, maar hij verklaarde, dat hij als hoofd van de uitvoerende macht
zich niet met de rechtspraak mocht bemoeien en weigerde er met mij over te spreken.
Hij nam dus een formalistisch klein standpunt in en ik verliet hem. Een tijd later
ontving ik een briefje van hem of ik naar aanleiding van de Hogerhuiszaak nog eens
bij hem wou komen. Maar toen moest ik antwoorden, dat ik niet zou verschijnen en
ik schreef daarbij: ‘Uw standpunt in deze maakt, dat elke bespreking tusschen ons
ijdel is.’
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Het was bij de justitie-begrooting, dat ik de zaak in de Kamer kon bespreken. Ik
begon met de vraag of deze kwestie in de Kamer op haar plaats was. Ik gaf toe,
dat het bezwaar kon worden geopperd, dat deze zaak, behoorende tot het terrein
van de rechterlijke macht, in een wetgevende vergadering niet op haar plaats was.
Daartegen voerde ik aan: ‘Maar aan deze vergadering is ook toegekend het recht
om inlichtingen te vragen van de regeering en, zoo doenlijk, eenigen aandrang op
haar uit te oefenen ten opzichte van de bestuurstaak, welke op haar rust. Tot deze
bestuurstaak behoort o.a. ook het oppertoezicht over het Openbaar Ministerie.’
Bovendien is de regeering verantwoordelijk aan de Kamer voor de beslissingen van
den koning, ook voor die omtrent verzoeken om gratie. Verder zeide ik: ‘De
zaak-Hogerhuis is niet meer een partikuliere zaak, maar ééne, die het volksgeweten
op het oogenblik verontrust.... Het is waar, in de volks-agitatie voor deze zaak zijn
vele bijmengsels, vreemd aan de zaak zelve; oppervlakkigheid, ruwheid,
eenzijdigheid zijn ook in deze volksagitatie niet te miskennen; de aangenomen
resolutiën kunnen in de meeste gevallen den toets eener strenge kritiek niet
doorstaan. Maar door al die ruwheden en oneffenheden glinstert als een ongeslepen
diamant het heilig rechtsgevoel des volks, waarvoor zeker de
volksvertegenwoordiging, doch ook een demokratisch-gezind minister, eerbied dient
te hebben.’
Daarop liet ik volgen: ‘En dan heb ik behoefte.... af te leggen ten opzichte van de
zaak-Hogerhuis de volgende belijdenis: ik, die acht jaren lang een vrij drukke
strafpraktijk heb uitgeoefend; die bijna alle figuren, in de Hogerhuis-zaak betrokken,
reeds vroeger persoonlijk kende; die reeds jaren den geest en de toestanden in hun
streek heb gevolgd, en een nauwkeurig onderzoek ter plaatse heb ingesteld - ik
ben begonnen de schuld der Hogerhuizen aan te nemen; ik ben eerst
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langzamerhand aan hun schuld gaan twijfelen en ik ben geëindigd met te komen
tot een overtuiging omtrent de onschuld der Hogerhuizen, die zóó gemotiveerd en
zóó vast is, dat er heel wat van de ministertafel af gebeuren moet om die overtuiging
aan het wankelen te brengen.’
Daarop begon ik de bewijsgronden uiteen te rafelen, waarop de veroordeeling
steunde. Ter illustratie haal ik uit dat gedeelte van mijn rede het volgende aan: ‘Het
verdient opmerking, mijnheer de Voorzitter, dat de getuige aan de wijze, waarop de
inbreker met zijn opgevulde kleeren door een raam sprong, hem onmiddellijk heeft
herkend. Ik heb persoonlijk in de woning van Haitsma het raam gemeten, waardoor
Hogerhuis, zooals Haitsma vertelde “met een zwaai” naar binnen zou zijn
gesprongen, terwijl de andere getuige, Sieds Jansma, verklaart, dat de man
“tusschen zijn handen door” naar binnen sprong. Mijne heeren, ik heb hier zoo'n
raam op de juiste afmeting van 57 c.M. breed bij 45 c.M. hoog. (Hierbij vertoonde
ik aan mijn medeleden een houten venstertje, dat ik had laten vervaardigen). Nu
zet ik het - ik weet niet of er slangenmenschen in deze Kamer zijn - het kleinste lid
dezer Kamer door dit raam te springen, nog wel “tusschen de handen door” of “met
een zwaai”. En gesteld al, dat iemand dit kunststukje kon verrichten, vermomd, met
opgevulde kleeren, waarover een hemd, hoe is het dan mogelijk, dat een ander
persoon hem onmiddellijk herkent aan de wijze, waarop hij dit ongewone kunststukje
verricht?’
Tenslotte kwam het voor mij belangrijkste deel van mijn rede: het bespreken van
de aanwijzingen, die zich hadden opgehoopt tegen de drie werkelijke daders. En ik
eindigde met het voorstellen van de volgende motie: ‘De Kamer, gehoord de debatten
over de zaak der gebroeders Hogerhuis; overwegende, dat zich na
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het gewezen arrest nieuwe getuigen hebben opgedaan, wier verklaringen, waren
zij voor den rechter afgelegd, misschien een andere dan de gevallen uitspraak
tengevolge zouden hebben gehad - spreekt den wensch uit, dat de minister de
mogelijkheid en wenschelijkheid van revisie van het gevallen arrest alsnog in gunstige
overweging moge nemen.’
Deze motie was dus in zeer gematigde termen gesteld en ik besloot met de
woorden: ‘Mijne heeren, medeleden van deze Kamer, van elken godsdienst, van
elke politieke richting! Deze motie draagt niet het minste politiek karakter, zij keert
zich niet tegen eenigen ambtenaar en nog minder tegen deze regeering. Ik roep uw
steun in voor deze motie terwille van drie jonge mannen, uit de maatschappij
weggerukt, die, zijn zij schuldig, alle recht hebben gevonnist te worden met volledige
kennis van alle elementen, waarover de rechter bij het samenstellen van het vonnis
had moeten kunnen oordeelen.
Ik roep uw steun in voor deze motie, terwille van de bejaarde moeder en zuster,
die hier in deze zaal op dit oogenblik in angstige spanning wachten op nieuw recht
en in u hunne verdedigers hopen te vinden. Maar ik roep den steun van de ledenvan
deze Kamer vooral in terwille van het aangroeiend deel van het Nederlandsche volk,
dat meer licht eischt in deze zaak. Ik roep uw steun voor deze motie in terwille van
de majesteit van het recht.’
De minister was in een moeilijke positie en ik kan niet anders zeggen, dan dat
zijn antwoord op mijn rede zeer duf was. Verschillende kamerleden verklaarden
zich om bijkomstige redenen tegen de motie en ik trok deze in om een onzuivere
stemming te vermijden.
Het verzet tegen het behandelen van deze zaak in de Kamer kwam vooral van
den kant van den heer de Savornin Lohman. Hij achtte het een schande, dat op
een
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rechterlijk vonnis in de Kamer kritiek werd uitgeoefend, en bleef zich mopperend
tegen mijn optreden verzetten. Dat ik de gelegenheid kreeg de zaak in het Parlement
uitvoerig te behandelen, verwonderde mij achteraf wel. Mijn rede oogstte veel bijval.
Tak, die toen nog geen lid van de Partij was, schreef in de ‘Kroniek’: ‘Troelstra heeft
met ééne rede een openbare meening gevestigd’ en professor Simons zeide in ‘Het
Paleis van Justitie’: ‘Mr. Troelstra heeft hunne belangen verdedigd in een
welsprekend pleidooi; weinig ter plaatse, maar dat door inhoud en vorm grooten
indruk moet hebben gemaakt.’ De behandeling van deze zaak eischte van mij een
ontplooiing van juridische en staatsrechtelijke kennis, die mijn medeleden wel
imponeerde. Overigens moet men de stemming onder het volk over de
Hogerhuiszaak hebben meegemaakt om te begrijpen, dat een socialistisch kamerlid
het aan de orde stellen van deze zaak als een dringende plicht moest gevoelen.
In zeker opzicht heeft men de hierbesproken rede en de interpellatie, die ik in Mei
van het volgende jaar over deze zaak gehouden heb, te beschouwen als een
voortzetting van mijn werk als pleiter uit de periode, voordat ik in het parlement
zitting had. Het was eigenlijk een semi-parlementaire redevoering en mijn optreden
in de Hogerhuiszaak was het sluitstuk van mijn werken als socialistisch advokaat,
dat ik in vorige hoofdstukken uitvoeriger heb beschreven.
Kort tevoren was door de moeder en de zuster van de Hogerhuizen bij de Leeuwarder
justitie een door mij opgestelde aanklacht wegens meineed ingediend tegen Haitsma.
In dat stuk werden alle bovengenoemde argumenten in den breede weergegeven.
Zoowel in mijn Kamerrede, als in een artikel in de ‘Telegraaf’ drong ik aan op
openbare behandeling van het proces tegen Haitsma, want het was van het grootste
belang, dat de
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nieuwe getuigen, die de schuld van de drie werkelijke daders konden aantoonen,
onder eede zouden worden gehoord. Maar de officier van justitie weigerde Haitsma
te vervolgen. Wel had professor Simons gelijk, toen hij zeide, dat bij de Leeuwarder
justitie ‘aan de noodige onbevangenheid niet meer te denken’ was. Zij had zich
eenmaal een vaste voorstelling van de zaak gemaakt en weigerde aan te nemen,
dat zij in haar oordeel had kunnen dwalen.
De minister beval de publikatie van de gemotiveerde afwijzing der aanklacht tegen
Haitsma door den Leeuwarder officier van justitie. Deze opzienbarende publikatie
was het eerste resultaat van onze aktie: iets dergelijks kwam anders niet voor. Het
was de bedoeling van den minister hiermede den twijfel, die in breede kringen
bestond, op te heffen en de volksbeweging voor de Hogerhuizen den kop in te
drukken.
Doch het gelukte mij bij mijn interpellatie, die ik in Juni 1898 hield, de zwakheid
van het stuk aan te toonen en de uitwerking ervan was geheel anders dan de
autoriteiten hadden bedoeld. Juist door de beschikking van den Leeuwarder officier
openbaar te maken, had de minister de zaak aan de publieke opinie voorgelegd en
de burgerlijke pers, die tot dien tijd toe de zaak der Hogerhuizen had doodgezwegen,
begon neiging tot zwenken te vertoonen. Het ‘Vaderland’ noemde de beschikking
zwak, de ‘Standaard’ zei ronduit, dat het stuk geheel onvoldoende was en Tak sprak
in de ‘Kroniek’ van een ‘requisitoir.... dat geen spoor van objektiviteit vertoont’. In
hetzelfde artikel schreef hij over het antwoord van den minister op mijn interpellatie:
‘Toch scheen de minister.... bij al de kracht van zijn formeel standpunt te gevoelen,
dat zijn zaak in werkelijkheid zwak was.’ Een door mij ingediende motie vond
natuurlijk ongeveer geen steun, maar in de ‘Sociaal-demokraat’ betoogde ik, dat
daar ook niet het belang van
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mijn interpellatie moest worden gezocht. Ik schreef: ‘Het doel der interpellatie is dus
bereikt: de beschikking van den officier, blijkbaar als dooddoener der geheele
beweging bedoeld, is juist de aanleiding tot nieuwe verhoogde twijfel en onrust in
breeden kring geworden.’
Kort daarvoor was door de Kamer een nieuw revisiewetje aangenomen, dat het
ook mogelijk maakte de Hogerhuiszaak weer in onderzoek te nemen. De voorstellers
waren drie liberalen en twee mannen van rechts. Terwijl zij zelve in hun Memorie
van Toelichting toegaven, dat de behandeling van de Hogerhuiszaak in de Kamer
voor hen aanleiding was geweest, dit wetsontwerp in te dienen, had men er mij toch
zorgvuldig buiten gehouden; zelfs bij het behandelen in de afdeelingen negeerde
men mijn aandeel in deze zaak, men dacht er niet aan mij tot rapporteur te
benoemen. Er moest iets gecreëerd worden uitsluitend ter eere van de burgerlijke
partijen. Ik moet hier aan toevoegen, dat ik van den beginne af ertegen heb
gewaarschuwd, van een revisiewet alle heil te verwachten. Gevaarlijker dan de
formeele bezwaren was voor de Hogerhuizen de onwil van regeering en justitie om
te erkennen, dat zij ten onrechte waren veroordeeld. In de pers werd onomwonden
toegegeven, dat, als dat ooit zou blijken, het vertrouwen van het volk in de
rechtspraak een schok zou krijgen. Ook hier was de eerbied voor de ‘cause jugée’
het ernstigste beletsel voor het erkennen van de rechterlijke dwaling.
De mannen, die als de ware daders werden aangewezen, waren begonnen met
een poging zich door brutaliteit te redden; vooral Allard Dijkstra muntte in die methode
uit, maar op mijn herhaalde uitnoodiging mij wegens laster aan te klagen, ging hij
niet in. Paulus van Dijk achtte het zelfs veiliger naar Amerika

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

205
uit te wijken en vandaar uit schreef hij een artikel aan een Friesche krant ‘Hepkema's
Nieuws- en Advertentie-blad’, waarin hij te kennen gaf, dat hij wel over zou komen
om mij wegens laster aan te klagen, als ik ervoor zorgde geld bij elkaar te krijgen
voor zijn overtocht, plus een flinke som, die hij meende voor zijn onderhoud noodig
te hebben. Het was de heer Pijnappel, die mij het gevraagde geld verschafte en ik
deponeerde de som, zooals van Dijk geëischt had, bij Hepkema. Ik behoef nauwelijks
te vermelden, dat van Dijk desondanks in Amerika is gebleven.
Allard Dijkstra, zeker van de bescherming van de Leeuwarder justitie, diende te
Leeuwarden een aanklacht in tegen zekeren Hoitenga en twee anderen, die hem
in het openbaar voor ‘inbreker te Britsum’ hadden uitgemaakt. Werkelijk werd aan
de aanklacht gevolg gegeven en ik trad als verdediger van de beklaagden op. Hier
immers was een kans! Indien men mij toestond het bewijs van de waarheid van de
woorden ‘inbreker te Britsum’ te leveren, zou het nu mogelijk zijn, door middel van
beëedigde getuigenverklaringen de onschuld van de Hogerhuizen aan te toonen.
De Leeuwarder justitie echter kleedde de zaak zoo in, dat geen onderzoek naar de
juistheid van de gewraakte woorden zou worden toegelaten. In de aanklacht nl. was
alleen sprake van eenvoudige beleediging en niet van smaad. De laatste wordt
omschreven als het ten laste leggen van een bepaald feit met het kennelijk doel
daaraan ruchtbaarheid te geven. In de woorden van Hoitenga c.s. was zeer goed
aanleiding te vinden geweest, hen van smaad te beschuldigen, maar de officier van
justitie had zich klaarblijkelijk bij de eenvoudige beleediging gehouden, omdat daarbij
het onderzoek naar de waarheid van de in de beleedigende woorden gelegen
beschuldiging, niet is voorgeschreven.
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Tevergeefs deed ik bij den aanvang van de zitting een beroep op de Rechtbank om
mij alsnog toe te staan het bewijs van de waarheid te leveren. Zoodra ik met mijn
vragen aan de getuigen op het terrein van de inbraak te Britsum kwam, zeide de
president, dat die vraag niet kon worden toegestaan. Toen ik voor de zooveelste
maal verklaarde de waarheid aan het licht te willen brengen, zeide de president:
‘Om de waarheid is het hier niet te doen.’ Na deze even domme als onjuiste
bewering, was voor mij het oogenblik gekomen om, onder protest, mijn verdediging
neer te leggen en de zaal te verlaten. Ik ontdeed mij van mijn toga en woonde in
gewoon kostuum de zitting verder bij. Een juridisch eenigszins anders ingekleede
poging voor het Hof, enkele weken later, om tenminste door getuigen te doen
vaststellen, dat het algemeen gerucht Dijkstra als één van de daders aanwees,
mislukte evenzeer.
De indruk, dien dit sensationeele proces in verschillende kringen maakte, was
zeer groot. Geen enkel feit heeft de publieke opinie zoozeer opgeschrikt als de
houding door Rechtbank en Hof te Leeuwarden in deze aangenomen. ‘Handelsblad’,
‘Vaderland’, ‘Utrechtsch Dagblad’ en andere belangrijke bladen waren eenstemmig
in hun afkeuring over het gebeurde. Het ‘Vaderland’ schreef: ‘wij willen wel verklaren,
dat sindsdien ons geloof in de juistheid van het vonnis, tegen de Hogerhuizen
gewezen, ernstig is geschokt’ en professor Treub sprak over de ‘partijdigheid’ van
de Leeuwarder rechters.
Kort na dit proces verschenen er in het ‘Volksdagblad’ een 25-tal verklaringen
ten laste van de werkelijke daders, verzameld en gepubliceerd door ds. van der
Heide, met het aanbod uit naam van hen, die deze verklaringen hadden afgelegd,
ze onder eede te bevestigen. Het antwoord van de autoriteiten hierop was, dat, in-
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gevolge het bij de Leeuwarder justitie ingewonnen advies, gratie voor de
Hogerhuizen, die in een drietal adressen was gevraagd, werd geweigerd.
De organisatie van de aktie was in handen van het ‘Landelijk Komitee inzake de
invrijheidsstelling der drie gebroeders Hogerhuis’, waarvan Hermans sekretaris was.
Ik hield met dat komitee zooveel mogelijk kontakt, maar er zaten zooveel
tegenstrijdige elementen in, dat het me niet mogelijk was mijn optreden door hen
te laten bepalen. In de vele vergaderingen, waarop ik over de zaak sprak, trachtte
ik de beweging, die in den beginne in het vaarwater van anarchisten van
verschillende schakeering was geraakt, op onzen weg te brengen. Verdienstelijk
werk is verricht door den heer Valk, die eenige brochures over de zaak schreef en
ik vermeldde reeds het uitstekende geschrift van den heer Pijnappel, dat eerst als
artikelenreeks in het ‘Handelsblad’ verschenen was. Ook Domela Nieuwenhuis en
de zijnen waren het oorlogspad opgegaan, maar hun aktie had het oude karakter
behouden: zij bestreden de S.D.A.P. en mijn persoon in het bijzonder en de
Hogerhuizen raakten daarbij op den achtergrond. Nog voor dat ik één woord aan
deze zaak had gewijd, had Domela reeds luide verklaard, dat Troelstra wel weer
politieke reklame met de Hogerhuizen zou maken. Uit ‘Recht voor Allen’ citeer ik
het volgende staaltje van de wijze, waarop Domela tegen mij optrad. Hij zeide in
een rede over de Hogerhuiszaak: ‘Troelstra voorziet zelf de nederlaag, misschien
weet hij er alles van, want die advokaten en rechters, och, die bepraten de boel wel
tevoren.’ De anarchisten werkten mij, zooveel zij konden, tegen bij mijn zoeken naar
bewijzen tegen de nieuwe daders en ik was volgens hen een ‘politie-spion’, die
recherche-diensten verrichtte voor de justitie. Bij zijn antwoord aan mij in de Ka-
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mer kon de minister zich op Nieuwenhuis beroepen, die mijn beschuldigingen tegen
de werkelijke daders ‘dorpsche kletspraatjes’ had genoemd. Het was voor de geheele
aktie zeer nadeelig, dat wij een deel van onze krachten aan bestrijding van de
anarchistische tegenwerking moesten wijden. Wat ik in de Kamer had te doen, was
in de eerste plaats goed te maken, wat Domela Nieuwenhuis bedorven had.
Ook had ik te kampen met den tegenstand van de zoogenaamde
christen-anarchisten, die op Tolstoïaansch standpunt stonden. Tot welke taktiek
deze overtuiging ds. Klein bracht, heb ik reeds vermeld. In den eersten jaargang
van het tijdschrift ‘De Nieuwe Tijd’ had ik eenige artikelen aan deze richting gewijd
onder den titel ‘Algemeene Geheelonthouding,’ die in die dagen praktische
beteekenis hadden. Aan dė Leidsche Universiteit waren een aantal jonge theologen,
die dicht bij de socialistische beweging stonden, maar door hun individualistisch
standpunt van toetreden tot onze Partij werden teruggehouden. Ik prees in mijn
artikelen hun enthousiasme, maar toonde aan, hoe het feit, dat zij de organisatorische
eenheid met het proletariaat misten, hun werk tot onvruchtbaarheid doemde. Tolstoï
had geen gelegenheid gehad, kennis te maken met de strijdende arbeidersbeweging
en had daarom slechts tot philantropie kunnen komen. Voor deze jongelui gold
hetzelfde, bij hetgeen zij in Nederland van de arbeidersbeweging hadden gezien.
De oude Bond was bezig inéén te storten. De S.D.A.P. was nog klein. Zoo kwamen
ook zij op individualistisch standpunt terecht.
Wie de Hogerhuiszaak bestudeert, maakt kennis met een typisch stuk kultuurleven
van het einde der 19e eeuw. In en rondom Beetgum bestond een bloeiende
revolutionaire beweging, wier leider Allard Dijkstra was. Daar was langzamerhand
zoo vaak door de pro-
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pagandisten herhaald, dat je, als je honger had, het recht had te nemen van wie
wél hadden, dat bij de groote werkloosheid, die in December 1895 in Beetgum en
omstreken heerschte, talrijke inbraken plaats vonden. In de ‘Sociaal-demokraat’
schreef ik daarover: ‘Een nauwkeurig onderzoek naar de werkelijke schuld aan de
inbraak te Britsum heeft ons de overtuiging geschonken, dat de prediking der
“propaganda van de daad”, dat het propageeren der diefstal- en inbraaktheorie door
personen, in wie men vertrouwen heeft gesteld, den achtergrond vormen van dit
vreeselijk drama.’ De officier van justitie te Leeuwarden had te kennen gegeven,
dat hij de geheele aktie voor de Hogerhuizen slechts beschouwde als een
‘socialistenpraatje’. Nu was het onjuist, dat men hier met een socialistische beweging
te doen had. Het ‘Friesch Volksblad’, min of meer radikaal, was begonnen en de
zaak behoefde oogenschijnlijk niet met een politieke overtuiging te maken te hebben.
Boven is al vermeld, dat er inderdaad personen uit de bourgeoisie met vuur voor
de Hogerhuizen hebben meegewerkt en ik heb altijd vermeden er een enge
partijbeweging van te maken. Maar aan den anderen kant was het een feit, dat de
burgerlijke klasse in het algemeen en de burgerlijke pers voorop, zich achter de
Leeuwarder rechters plaatsten. Door de beweging een ‘socialistenpraatje’ te noemen,
erkende de Leeuwarder officier, dat het angst voor de socialisten, voor de opkomende
proletarische beweging, was, die hem en de zijnen aan het eens gewezen vonnis
deed vasthouden. Tak omschreef dit verschijnsel aldus: ‘Belangzucht was hier in
het spel. Dat wil zeggen de bewust en onbewust werkende aandrift van het
klassebelang. Voor zoo'n paar menschen te twijfelen aan een rechterlijk vonnis, dat
ging niet. Zooals de bourgeoisie in Frankrijk in het leger den beschermer ziet van
nijverheid en handel en dus anti-Dreyfus
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was, zoo weigerde zij in Nederland instinktief, te twijfelen aan de volwaardigheid
van de rechterlijke macht.... Want in de rechtspraak is haar Palladium tegen het
socialisme, dat zij ziet opkomen.’
Intusschen bleven de Hogerhuizen in de gevangenis en ik moest een middel
vinden om de nieuwe getuigen onder eede te doen hooren. Zoo kwam ik er toe in
een vergadering te Leeuwarden in koelen bloede den Leeuwarder officier van justitie,
graaf Schimmelpenninck, te beleedigen. Een dergelijke manier van optreden is niet
mijn gewoonte, maar ik had gegronde redenen aan te nemen, dat mijn beleedigende
woorden in dit geval niet onverdiend waren en ik sprak mijn gedachten in dezen
agressieven vorm in het openbaar uit, omdat mij geen andere mogelijkheid overbleef
mijn doel te bereiken.
Toen mijn verhoor bij den Haagschen rechter-kommissaris was afgeloopen en ik
inzage verzocht van de stukken van mijn proces, had ik bij het doorlezen plotseling
het gevoel, dat iemand moet hebben, die een steen opneemt en daaronder een
walgelijk reptiel ontdekt. Ik vond daar mededeelingen van den heer A.P. Staalman,
die al eerder mijn aktie voor de Hogerhuizen had probeeren tegen te werken en
zich had aangeboden voor een verhoor. Hij had getracht bij de werkelijke daders
materiaal tegen mij te verzamelen en kwam nu bij den rechter-kommissaris aan met
de nonsenspraatjes, die Allard Dijkstra hem op de mouw had gespeld. Volgens zijn
verhaal zou ik, bij het bezoek van de koninginnen aan Leeuwarden in 1892, getracht
hebben een bom-aanslag op haar te plegen. De rechter-kommissaris had deze
lafheid konscentieus in de stukken opgenomen. Later is die legende nog vaak
opgedoken; zij was voor de revolutionairen een mooi middel om mij verdacht te
maken en op menige vergadering heb ik me daarover moeten uiten.
De behandeling van mijn zaak in Juni 1899 voor de
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Haagsche rechtbank, waarvan Mr. van Heusde president was, was een mooi proces
van integere justitie. De verschillende getuigen, die bezwarende verklaringen voor
de eigenlijke daders af konden leggen, werden nu gehoord. Henriëtte Roland Holst
schreef over dit proces: ‘Het proces-Troelstra heeft bij allen, die het bijwoonden,
een indruk achtergelaten van groote waardigheid.... De liefde voor waarheid en
recht, die het beheerschte, zagen wij in dubbele werking geopenbaard. Eenmaal
bij Troelstra, als de werkdadige kracht, die zich in hem geheel kon ontplooien, omdat
hij, door zijn socialistische overtuiging, vrij van onredelijken eerbied voor eenig
overgeleverd gezag en onbeschroomd, heendrong door de stekelhaag der wet,
daarbuiten de stem der waarheid hoorend.... en eenmaal bij den president van de
rechtbank, zich uitend meer als een passieve ontvankelijkheid, maar krachtig genoeg
om hem de poorten van het recht, die hij naar de letter van de wet had kunnen
gesloten houden, wagewijd te doen openen voor de gerechtigheid’. Als getuige had
ik ook ds. van der Heide laten oproepen, die de bij de zaak betrokken personen en
toestanden door en door kende. Mr. Limburg had geheel belangeloos mijn
verdediging op zich genomen. In een requisitoir, dat voornamelijk uit scheldwoorden
aan mijn adres bestond, gaf de officier van justitie te kennen aan mijn goede trouw
te twijfelen en beweerde hij o.a.: ‘Zijn eenige drijfveer is een schandelijke toeleg om
het gezag en de justitie verdacht te maken.’ Zijn eisch was een gevangenisstraf van
vier maanden. Maar de rechtbank besliste anders. In het vonnis staat o.a.: (de
rechtbank) ‘verklaart, dat de beklaaagde klaarblijkelijk heeft gehandeld in het
algemeen belang; ontslaat hem te dier zake van alle rechtsvervolging.’
De officier ging van dit vrijsprekend vonnis in hooger beroep en in Oktober
verscheen ik voor het Haagsche
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gerechtshof. Ook de advokaat-generaal toonde zich zeer verontwaardigd over mijn
optreden in deze zaak in het algemeen en sprak er zijn afkeuring over uit, dat ik de
zaak in de Kamer had gebracht. Ik antwoordde, dat ik over dat punt graag met hem
wilde debatteeren, maar dan buiten de rechtszaal. Het hof veroordeelde mij tot één
maand gevangenisstraf, welk vonnis later door den Hoogen Raad bevestigd is.
In den zomer van 1899 werd door de pers bekend, dat de Hogerhuizen hadden
verklaard bij het revisie-proces mij niet als advocaat te willen doen optreden. In een
correspondentie met minister Cort van der Linden, die te Pontresina verblijf hield,
bood deze aan bij zijn terugkomst te zullen overwegen, of hij nog iets kon doen
opdat de gevangenen behoorlijk werden ingelicht.
Inderdaad had het stoken en wroeten mijner politieke tegenstanders, die niets
zoozeer vreesden, dan dat de Hogerhuizen door mijn toedoen vrij zouden komen,
zijn werk gedaan. Van Domela Nieuwenhuis en de anarchisten af tot Middelkoop
en zijn radikale vrienden toe, was het het hoogste streven te voorkomen, dat ik in
deze zaak met de overwinning zou gaan strijken. Het was een staaltje van de meest
ignobele en laaghartige taktiek, zooals men in de Nederlandsche politiek slechts
zelden aantreft. De heer Middelkoop, vertegenwoordiger van de verbitterde
Leeuwarder radikalen, die in 1897 door mijn toedoen bij de verkiezingen de nederlaag
hadden geleden, had van de Hogerhuizen een blancovolmacht weten los te krijgen,
waarop later door hem de naam van Mr. Z. van den Bergh als advocaat was ingevuld.
De Hogerhuizen, tot wie ik mij wendde, schreven mij eerst, dat zij dezen gang van
zaken betreurden, maar later wisten revolutionairen en radikalen hen zoover te
krijgen, dat zij de opdracht van hun
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belangen aan van den Bergh nog eens nadrukkelijk bevestigden.
Toen het oogenblik gekomen was, mijn doel - ik werkte niet voor de Hogerhuizen,
maar voor het recht - te bereiken, gooiden diegenen, die beweerden aan de zijde
van het recht te staan, mij roet in het eten. Een zedelijke mishandeling, die mij diep
gegriefd heeft. Zoo moest de man, die terwille van de Hogerhuizen een maand
gevangenisstraf zou ondergaan, totaal in hun zaak was doorgedrongen, weken in
Beetgum had vertoefd om zich van alle kleinigheden op de hoogte te stellen en tijd
noch moeite had ontzien om zich aan hun zaak te wijden, van het hem toekomend
loon, nu ook voor den rechter hun vrijheid te bepleiten, worden ontzet De
‘Amsterdammer’ schreef naar aanleiding van deze gebeurtenis: ‘Wat nu, onder
leiding van den heer Middelkoop, in de Hogerhuiszaak geschiedt, is onrecht,
schandelijk onrecht.’ In hetzelfde weekblad had ik in een ingezonden stuk gezegd,
dat mijn optreden in de zaak sedert het najaar 1897 ‘die dramatische incidenten
heeft opgeleverd, die het brandhout van de beweging vormden’ en verder: ‘Met een
gerust geweten treed ik terug uit de zaak, die twee jaar lang een stuk van mijn leven
was.’
Uit de krant vernam ik, dat er een deputatie namens de Hogerhuizen bij Mr. van
den Bergh was gekomen met het verzoek, de zaak te willen behandelen. Van den
Bergh had geantwoord, dat hij er niets van afwist, maar er wel eens over zou
nadenken en kort daarna stemde de persoon, die daartoe absoluut geen moreel
recht had, er in toe, als pleiter voor de Hogerhuizen in het revisie-proces op te treden.
In het najaar van 1899 zou de zaak voor den Hoogen Raad komen en ik ontving
een verzoek van Van den Bergh, hem de afschriften van het oorspronkelijke proces,
die ik had laten maken, af te staan. Ik wilde na-
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tuurlijk niets nalaten, dat de kansen van de Hogerhuizen kon vermeerderen en ik
stond den heer van den Bergh dus bereidwillig de stukken af; ik moet ze nog
terughebben.
Ik woonde de procedure voor den Hoogen Raad bij en kon daar de verklaring van
den procureur-generaal hooren, dat hij, uit de bij mijn proces geproduceerde
getuigen-verklaringen den indruk had gekregen, dat de Hogerhuizen onschuldig
waren, maar bij verder nadenken tot de overtuiging was gekomen, dat de heele
zaak een socialistisch relletje was. Hoe zou ik, als ik daar als verdediger had gestaan,
op zulk een verklaring hebben geantwoord; maar mijn mond was gesloten en ik
moest vernemen, dat de verdediger van de Hogerhuizen de verklaring van den
P.-G. van harte beaamde. Van den Bergh zeide: ‘Later, toen de beweging een
zekeren omvang had gekregen, hebben de socialisten er zich van meester gemaakt
en hier hebben zij nu kunnen hooren, hoeveel kwaad zij de zaak hebben gedaan.’
Indien het de toeleg ware geweest, deze menschen zoo lang mogelijk in de
gevangenis te houden, had geen betere taktiek gevolgd kunnen worden.
Omdat van den Bergh van de zaak niets afwist, had hij de hulp ingeroepen van
den heer Pijnappel. Later vernam ik, dat van den Bergh, die absoluut niet overtuigd
was van de onschuld der Hogerhuizen en dus niet geschikt tot dat vurig en
overtuigend pleidooi, dat voor hun bevrijding noodzakelijk was, in de pauze aan den
heer Pijnappel had voorgesteld, althans één van de Hogerhuizen prijs te geven.
Het resultaat van zijn optreden was, dat het vonnis tegen de Hogerhuizen
gehandhaafd bleef. In deze belangrijke zaak, die het geheele Nederlandsche volk
in spanning hield, was hij de treurige figuur. Moge ons volk in de toekomst voor
zulke rechtsverdedigers gespaard blijven!
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De burgerlijke pers had zich over het algemeen over mijn veroordeeling afkeurend
uitgelaten. Bovendien kon men in alle mogelijke bladen artikelen lezen over de
vraag, of ik gratie zou krijgen of dat ik het moest vragen, e.d. Zelfs opperde men
vriendelijk het idee, dat ik acht jaar buitenslands zou gaan, totdat de straf verjaard
zou zijn. Zelf had ik aan gratie vragen geen oogenblik gedacht, maar mijn Vader
stuurde geheel buiten mij om en tegen mijn zin een adres om gratie aan de koningin.
Ik wist van tevoren, dat het niets zou baten, maar toen het gratie-verzoek er
eenmaal was, was onze Partij wel verplicht de konklusie ervan in de Kamer te
ondersteunen. Van Kol hield over de kwestie een interpellatie in Juni 1900. Ik had
er eerst over gedacht de behandeling niet bij te wonen, maar ik begreep, dat in dat
geval het gevaar bestond, dat de in te dienen motie niet voldoende zou worden
gesteund en ik gunde het mijn tegenstanders niet, op een zoo gemakkelijke wijze
van de zaak af te komen, wat blijkbaar goed was gezien. Toen het n.l. zoo ver was,
dat van Kol de motie voorstelde, werden de benoodigde vijf stemmen inderdaad
niet uitgebracht. Behalve de drie socialisten stemde alleen Ketelaar voor het toelaten
van de motie en de verontwaardiging, die zich toen van mij meester maakte, uitte
zich hierin, dat ik opsprong, op de tafel beukte en het woord ‘lafaards’ de Kamer in
slingerde. Onmiddellijk gingen enkele liberale handen omhoog.
Overigens nam ik alleen in zooverre aan de beraadslagingen deel, dat ik als jurist
eenige juridische opmerkingen maakte.
Het was vooral de heer de Savornin Lohman, die zich tegen het verleenen van
gratie verzette. In hoeverre hier een zekere standsgemeenschap met den door mij
aangevallen graaf Schimmelpenninck zich liet gelden, laat ik daar. Hij eischte van
mij, dat ik, om gratie te
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verkrijgen, dien heer mijn excuses zou aanbieden, wat ik natuurlijk niet wilde doen.
Ook de heer Loeff en andere leden van de rechterzijde wilden, dat ik tot dien prijs
mijn vrijheid zou koopen.
Eenige Amsterdamsche advokaten, aan wier hoofd zich Mr. Levy had geplaatst,
een man van groote allures, één van de weinige liberale philosophen, die ik in mijn
leven heb ontmoet, hadden in een adres er op aangedrongen, het verzoek om gratie
in te willigen.
Begin Juli 1900 begaf ik mij voor een verblijf van een maand naar de
strafgevangenis te Haarlem. Ik heb die vier weken in de cel over het algemeen nuttig
besteed, allereerst voor mijn eigen vorming en verder door werk voor ‘Het Volk’. Ik
had een formeele bibliotheek bij mij en menig boek, dat ik door mijn geregelde
drukke bezigheden niet had kunnen lezen, werkte ik daar door. O.a. las ik het werk
van Kautsky over de Agrarfrage en verwerkte het in artikelen voor de krant. Ik nam
een voorbeeld aan Liebknecht en Bebel, die hun tijd van opgesloten zijn produktief
hadden gemaakt, met dat verschil, dat zij vestingstraf ondergingen, die een grootere
mate van vrijheid meebrengt, terwijl ik een gewone opgesloten boef was. Ik ontving
die maand gemiddeld zestien brieven per dag, waaronder een buitengewoon lieven
brief van Liebknecht. Op een avond lag ik reeds te bed, toen de klanken van een
socialistisch lied door de muren van de gevangenis heendrongen. Het was de ‘Stem
des Volks’ uit Amsterdam, die had deelgenomen aan een zangwedstrijd te Haarlem
en op het aardige idee was gekomen, de liederen, die zij op den wedstrijd had
uitgevoerd, nu nog eens voor mij te zingen. Deze gebeurtenis bracht groote
konsternatie teweeg onder de bewoners van de gevangenis en de direkteur verzocht
mij den volgenden dag ervoor te zorgen, dat zooiets zich niet zou herhalen, een
verzoek, waaraan ik natuurlijk niet kon voldoen.
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Deze direkteur, die een onwelluidenden Poolschen naam droeg, was overigens een
aangenaam mensch, die gewoon was des avonds een poos in mijn cel door te
brengen. Ik bemerkte spoedig, dat hij met zijn bezoeken een bepaalde bedoeling
had; hij hield niet op met het opsommen van de voordeelen van het celsysteem.
Het was in het heetst van den zomer en op een avond ging hij zoover, mij gelukkig
te prijzen, dat ik in de cel de hitte kon ontvluchten. ‘Wat is het hier heerlijk,’ zeide
hij, ‘u moest dit eens kunnen vergelijken met de verstikkende atmosfeer op mijn
bureau’. Ik gaf hem toen in overweging zijn bureau met de cel te verwisselen, ik zou
dan op zijn bureau kunnen plaatsnemen. Dit voorstel bleek evenwel niet in zijn
smaak te vallen. Om de stemming, waarin ik tijdens mijn verblijf in de gevangenis
verkeerde, te kenschetsen, neem ik hier een paar passages over uit een brief, dien
ik uit mijn cel aan Ankersmit had geschreven. Hij begreep zeer wel, dat het mijn
bedoeling was, dat deze zou worden gepubliceerd en zoo is hij in het Familieblad
bij ‘Het Volk’ van 12 Juli 1900 verschenen: ‘Mijn vroegere leermeester in het
strafrecht, prof. Domela Nieuwenhuis, die een groot bewonderaar is van het
celsysteem, heeft ons vroeger geleerd, dat de cel zulk een verbeterenden invloed
op den zondaar uitoefent, vooral door zijn omgang met den gevangenbewaarder.
Zijn broer, die eenige maanden in de gelegenheid is geweest, de kwestie meer van
den praktischen kant te bestudeeren, deelde mede, dat de cel hem niet verbeterd,
doch verbitterd had. Geen wonder, dat ik elken dag weer een onderzoek naar mezelf
instel en vraag of ik nu eigenlijk bezig ben te verbeteren dan wel te verbitteren....
Dat er veel kans is mij hier te verbeteren, geloof ik niet; dat er veel gevaar is mij hier
te verbitteren, vrees ik óók niet. Verbittering is een onmogelijke eigenschap voor
vertegenwoordigers en woordvoerders eener partij als de onze. Ruimte
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van blik en gemoed, afzwering van alle persoonlijke overwegingen, zijn voor zoo
iemand een eerste vereischte. ....Wat de verbetering betreft, moet ik erkennen, dat
daaraan de noodige moeite wordt besteed. Het uitgangspunt der
verbeteringsmethode schijnt het ascetisme of het Tolstoïsme te zijn. Het kan in de
kolonie te Laren (Walden) niet eenvoudiger zijn ingericht, dan in de cel: ja, het
kamertje, dat Tolstoï voor eigen gebruik in zijn villa heeft laten bouwen, om er te
schoenmaken en te prakkizeeren, kan niet soberder zijn ingericht dan mijn
logeerkamertje hier, waarvan de eenige luxe is het zeer fantastisch schild met
veelkleurige bijbelsche voorstellingen van den christelijken scheurkalender. Evenmin
eenige luxe in de voeding. De eerste twee dagen was deze al bijzonder eenvoudig:
den eersten dag verscheen om 1 uur door een klep in de celdeur een geheimzinnige
hand, die een somber zwart vierde part roggebrood vooruitstak, verdeeld in sneden
van een halve decimeter dikte. Hiervan heb ik tot Woensdagnamiddag 1 u. twee
pillen met moeite verorberd, ze naar binnen werkende met behulp van de keulsche
kruik, die in de zwart geteerde hoek der cel met de zwierige blauwe krullen, die zijn
buik versieren, een haast al te weelderig effekt maakt. Toen - om 1 uur is de tijd
van het middagmaal - was het water-en-broodtijdperk geëindigd, dat zeker ten doel
heeft, omtrent de kost in dit logies alle eventueel te hoog gespannen verwachtingen
maar in eens en voor goed den bodem in te slaan, en toen werd mijn “blikje”, gevuld
met bruine boonen, binnengebracht, op welke bruine boonen, als een zwak wereldsch
protest tegen zóóveel soberheid en onthouding, twee brokjes gebraden spek met
zondigen blik lagen te staren. ....Om 7 uur verscheen weer de geheimzinnige hand
met drie sneden brood als voren, vergezeld van een blikken beker met een zeker
vocht, dat blijkens reuk en smaak wel een heel, heel verre
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familie van koffie zou kunnen zijn - zooiets als een achter-achternicht, die in
dekadentie is en door mevrouw Mokka niet meer als “van-de-familie” wordt erkend.
Den volgenden morgen om 7 uur (dan wordt het ontbijt “opgebracht”, zou ik haast
zeggen, maar sedert ik zelf ben opgebracht, wordt het door de etensklep
heengeschoven), kwamen er weer 3 van die sneden als weduwen met befloersd
gelaat naar me toe, ditmaal vergezeld van denzelfden beker met een heet
bleekblauwachtig vocht, dat na oppervlakkige scheikundige analyse sporen van
koemelk bleek te bevatten en zich op die verwantschap met den Nederlandschen
veestapel wel wat al te veel liet voorstaan. En toen om 1 uur de snert.... en den
volgenden dag de rats.... en den dag daarop de “stijve gort”....
Over een ander onderdeel van de verbeteringskuur nog een enkel woord. Wat
mij betrekkelijk weldadig aandoet in de gevangenis, is de demokratische inrichting.
Mijn eerste werk, als de ochtendbel van 6 uren me uit mijn bed heeft doen springen
en mijne kleeren, die 's nachts buiten de cel zijn, weer tot mijne beschikking gesteld
en aangetrokken zijn, is: het draagbaar privaat, een hoogst primitieve inrichting, een
beetje ultra-Tolstoïaansch, naar buiten sjouwen. Dan maak ik mijn bed op: een
stroozak met strookussens, 2 smalle lakens en een wollen deken, liggende op een
ijzeren brits, die tegen den muur op wordt gedraaid en daaraan vastzit, beneden
aan scharnieren en boven aan een ijzeren haak. Eenige dagen reeds ben ik bezig,
me in die kunst te oefenen: de lakens kan ik vouwen op de streep, maar den deken
zóó vouwen, dat hij met de lakens een pakje vormt, dat boven op de brits ligt, dat
kan ik nog niet geheel volgens 't model, zooals men dat in de kazerne schijnt te
leeren. In 't algemeen trouwens betreur ik het tegenwoordig meer dan anders, dat
ik het militaire leven in geen andere kwaliteit heb meegemaakt dan als eer-
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vol ontslagen tweede-luitenant bij de rustende schutterij van Leeuwarderadeel, eene
betrekking, waarin ik al zeer weinig gelegenheid had, me te oefenen in die
Spartaansche deugden, die vooral in de gevangenis worden beoefend. Tenslotte
kan ik u meedeelen, dat ook de menschelijke ijdelheid weinig voedsel vindt in het
gevangeniswezen. Een spiegel is er niet; hoogstens kan men al te dwaze sprongen
van het haar voorkomen, door zich voor zoòver 't gaat te spiegelen in den bodem
van het etensblik; maar dit is niet voldoende om op zichzelf het misdadigerstype te
bestudeeren.’
Toen ik de gevangenis verliet, trof het mij, hoezeer mijn oogen in dien korten tijd
aan het gevoel voor kleuren waren ontwend, een gevolg van het verblijf in een
omgeving, waar alles ‘Grau in Grau’ is. Mijn weg leidde door een park en de bloemen,
die daar bloeiden, maakten grooten indruk op mij. Het is toch voor een mensch een
mooi ding, zich in vrijheid te kunnen bewegen.
Vrienden van mij hadden wat geld bij elkaar gebracht om mij in staat te stellen,
ergens in de vrije natuur van mijn verblijf in de gevangenis te bekomen en mijn
vrouw en ik maakten daarvan dankbaar gebruik, door een reisje naar het Ahrtal te
maken. Te Altenahr ontving ik een telegram, meldende den dood van mijn vriend
Liebknecht. Wij begaven ons naar Berlijn en woonden daar de begrafenis, een
indrukwekkende manifestatie, bij.

Eindnoten:
revisie = herziening van een vonnis.
semi-parlementaire = half-parlementair.
gecreëerd = geschapen.
Palladium = heilig beeld op de burcht van Troje, waaraan het heil van den staat was verbonden.
Walden = een kolonie, door Frederik van Eeden gesticht, gedurende eenigen tijd de toevlucht
voor Tolstoianen.
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VII. Geestelijke groei van persoon en beweging
MIJN TAAK IN PARTIJ EN KAMER - ‘HET VOLK’ OPGERICHT - WAAROM ‘ARBEIDERSPARTIJ’?
- MIJN VERKIEZINGSNEDERLAAG IN 1901 - VERBETERDE VERHOUDING TOT MIJN VADER DOOD VAN MIJN BROER - HOUDING TEGENOVER HET HISTORISCH-MATERIALISME - THEORIE
EN BEWEGING - VAKBEWEGING EN SOCIAAL-DEMOKRATIE
DE GRONINGER SCHOOLMOTIE EN HARE VOORBEREIDING

- DE AGRARISCHE KWESTIE -

Niet de parlementaire aktie alleen was het, die van mij groote inspanning en
toewijding eischte. Daarnaast was ik de man, die in het P.-B. de richting van de
jonge socialistische partij had aan te geven. Bovendien was ik de drukst-bezette
propagandist, die in alle steden van het land onze beginselen en wijze van werken
ging verkondigen, terwijl ik ook in de schriftelijke propaganda een groote rol speelde.
De onverbreekbare band tusschen parlementaire en algemeen-politieke aktie
heeft mij reeds van den aanvang af duidelijk voor oogen gestaan. Ik wist, dat wij,
bij het klein getal onzer fraktieleden, op bijna elk gebied de nederlaag zouden moeten
lijden, maar dat was voor mij geen reden, om pogingen tot doorvoering onzer eischen
na te laten. Mijn leuze was: de weg naar politieke overwinningen is met parlementaire
nederlagen bezaaid. Om die nederlagen bekommerde ik mij dan ook niet, mits ik
niet het gevoel had, ze aan mijn zwak optreden of onjuiste taktiek te wijten te hebben.
Zoo kon ik steeds met opgewektheid mijn taak in de Kamer blijven vervullen. Het
vertrouwen in de juistheid en noodzakelijkheid van het sociaal-demokratisch streven
heeft mij ook door de moeilijkste tijden heen geholpen en is tenslotte door mijn, uit
zuiver parlementair oogpunt, meest mislukte aktie, de zoogenaamde
November-revolutie van 1918, schitterend bewaarheid.
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Ook het optreden op de kongressen der Partij vormde een gewichtig onderdeel van
mijn taak, terwijl in het P.-B. geregeld beslag op mij werd gelegd, waar het gold, het
opstellen van de manifesten en de verkiezingsprograms, die den grondslag onzer
aktie in de a.s. vierjarige periode zouden vormen. Dit alles was werk, dat mij opvoerde
tot hooger willen en kunnen en mij volkomen bevredigde. Met de kleinere zaken
had ik mij niet te bemoeien; zoodoende bleef ik gespaard voor allerlei ‘intriges’ en
‘kwesties’, die het Partij-leven minder aangenaam maken.
Uit het voorgaande vloeit voort, dat ik niet kan volstaan met de mededeeling van
de parlementaire feiten; om die tot hun recht te doen komen, dien ik ze in het verband
van ons algemeen politiek willen te beschouwen. Hierbij komen de theoretische
opvattingen en de taktiek der Partij ter sprake. Ik kan wel zeggen, dat de strijd, om
de Partij zich te doen ontwikkelen van een sekte tot een massale politieke
arbeiderspartij, daadkrachtig en verlost van alle knellende banden, die haar
ontwikkeling in den weg stonden, mij de grootste moeilijkheden, gelukkig op den
duur ook de grootste voldoening heeft opgeleverd. Zoo heb ik in de volgende
hoofdstukken ook den strijd te bespreken, dien ik sedert 1901 met de redaktie van
‘De Nieuwe Tijd’ heb moeten voeren.
Toen tegen 1900 de Partij besloot tot de uitgave van een dagblad, werd mij in het
P.-B. de hoofdredaktie aangeboden. Ik aarzelde deze betrekking te aanvaarden,
omdat ik reeds door mijn andere werk overbelast was en stelde voor Tak te
benoemen, maar besprekingen met hem over deze zaak gevoerd, leidden tot geen
resultaat en toen nam ik het hoofdredakteurschap aan. Deze kombinatie van funkties
vereischte meer werk en inspanning dan in eenig ander land, omdat de hoofdredaktie
van een blad als ‘Het Volk’ natuurlijk te Am-
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sterdam moet zijn gevestigd, waarheen ook het Partijbestuur in 1900 werd
overgebracht, terwijl het parlement niet in de hoofdstad zetelt, waardoor ik
gedwongen was voortdurend tusschen Amsterdam en Den Haag heen en weer te
reizen.
De scheiding tusschen de hoofdstad, het centrum der politieke beweging en Den
Haag, de zetel van regeering en parlement, heb ik als een grooten misstand leeren
beschouwen. Meermalen heb ik, zij het met eenige ironie en overdrijving, de stelling
uitgesproken, dat de meest revolutionaire daad in ons land zou zijn, regeering en
kamers naar Amsterdam te verplaatsen. Een parlement, dat voor de demokratische
en revolutionaire bewegingen in het land voldoende toegankelijk zal zijn, dient zich
in het grootste centrum te bevinden. Dat is in alle landen van Europa het geval,
behalve bij ons. Kan het feit, dat in groote steden als Amsterdam en Rotterdam de
socialistische gemeentepolitiek zich ten koste van de algemeene landspolitiek op
onevenredige wijze heeft ontwikkeld, mede hiervan een gevolg zijn? Mijn streven
is steeds geweest, de Haagsche arbeiders te wijzen op hun plicht, het parlement
door demonstraties e.d. in onze richting te beïnvloeden. Zij hebben deze wenk niet
in den wind geslagen, maar hoeveel grooter zou niet het politiek élan zijn, indien
die taak aan de Amsterdamsche arbeiders was toegevallen?
Om niet te ver van Amsterdam verwijderd te wonen, verhuisde ik bij de oprichting
van ‘Het Volk’ (1 April 1900) naar Haarlem. Die oprichting was voor een kleine partij
als de onze, zij telde toen 3200 leden, een waagstuk en wij hadden groote moeite
het benoodigde geld bij elkaar te krijgen. Met R.N. Roland Holst, die deel uitmaakte
van de kommissie ter voorbereiding van het blad, reisde ik naar Berlijn om van de
Duitsche partij steun te vragen. In een vergadering van
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het Duitsche P.-B. lichtten wij ons verzoek toe en wij kregen 1000 M. en de
toezegging, later nog eens 1000 M. te zullen ontvangen.
Aan de redaktie waren naast mij verbonden De Roode, Ankersmit, Mendels en
van Bruggen. Bij mijn redaktiewerk had ik veel last van
ingezonden-stukken-schrijvers. Er schijnen altijd menschen te zijn, die denken, dat
een krant er niet is om te lezen, maar om er in te schrijven. Om van dat tijdroovende
werkje af te komen, werd, op mijn aandrang op het kongres van 1901 besloten, dat
de hoofdredaktie tusschen mij en Ankersmit zou worden verdeeld, waarbij ik de
aansprakelijkheid voor de taktische en politieke leiding van de krant behield. Op
den duur voerde ik een rubriek ‘Op den Uitkijk’ in, te vergelijken met hetgeen Charles
Boissevain onder ‘Van dag tot dag’ in het ‘Handelsblad’ schreef. Zoo kreeg ik
gelegenheid een meer persoonlijken toon aan te slaan, maar ik ben daar weer mee
opgehouden, toen mij uit mededeelingen van Bahlmann bleek, dat sommige
partijgenooten zich daaraan ergerden. Kort na de oprichting van ‘Het Volk’ stelde
ik een wekelijksch bijvoegsel in, het ‘Familieblad’, dat ik tevens voor theoretische
propaganda gebruikte; verder was dat de plaats, waar ik de verzen van mijn broer
Dirk e.d. publiceerde. Het heeft mij altijd gespeten, dat het Familieblad is opgeheven.
Ik moet aan den subtitel van ‘Het Volk’, ‘Dagblad voor de Arbeiderspartij’, een korte
bespreking wijden. Reeds bij de behandeling van de verkiezingen van 1897 is er
op gewezen, dat wij er steeds op uit waren, een organisatie-vorm te vinden, waarin
wij een grooter aantal arbeiders konden onderbrengen dan de enkele duizenden,
op wier aansluiting bij de S.D.A.P. wij de eerste jaren konden rekenen. De opmerking
is gemaakt, dat het onze bedoeling was een organisatie naar het voorbeeld van de
Belgische Werkliedenpartij te vormen. Aan
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een verhouding tusschen politieke partij en vakbeweging, zooals die in België
bestond, is echter nooit gedacht. Een van de Partij afhankelijke vakbeweging zou
totaal in strijd zijn geweest met hetgeen daaromtrent in ons land toen en ook later
bestond. In de ‘Sociaal-demokraat’ ‘Het Volk’ aankondigend schreef ik: ‘Voor ons
is de Arbeiderspartij die groeiende organisatie der arbeiders, die in de verschillende
vakbonden, nieuwe koöperaties en politieke vereenigingen haar uitdrukking vindt.’
En als uiting van dien groei wees ik op de in enkele steden opgerichte
bestuurdersbonden, plaatselijke sekretariaten, waarbij naast vakbonden ook de
Partij-afdeelingen waren aangesloten. Voorloopig konden wij beginnen met bij onze
‘Arbeiderspartij’ de arbeiders-kiesvereenigingen in te deelen, enkele
vakvereenigingen, die hun wil daartoe hadden kenbaar gemaakt en christelijke
arbeiders-organisaties, die ons verkiezingsprogram onderschreven. De hoofdzaak
was, dat wij de deur voor allerlei mogelijkheden wilden openhouden.
Er bestond nog bijna geen vakbeweging op onzen grondslag. Het N.A.S., dat
zichzelf als de vertegenwoordiger van het gansche Nederlandsche proletariaat
wenschte te zien beschouwd, had in de meeste vakbonden de leiding en de
stemming was daar bepaald vijandig tegenover onze Partij. Toen de
vakvereenigingskwestie in de Partij aan de orde kwam, in 1901, en er sprake was
van het stichten van een nieuwe vakcentrale in onzen geest, kwam ik in ‘Het Volk’
nog eens op de kwestie terug en verklaarde mij voorstander van een ‘Komitee der
Arbeiderspartij’, dat wel niet een zoo hechten band zou vormen als de Belgische
Werkliedenpartij, maar toch een orgaan van voortdurende samenwerking zou zijn,
naar analogie van de verschillende komitee's, die in de laatste jaren voor bepaalde
kwesties, als het staatspensioen en de strijd
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voor de ongevallenwet, verschillende arbeidersvereenigingen hadden verbonden
en waarmee de mogelijkheid van een dergelijke werkwijze was bewezen. In
vakvereenigingskringen stuitte ook dit plan op grooten tegenstand. Op een
reorganisatie-kongres van onze Partij in September 1902 werden de statuten aldus
gewijzigd, dat er voortaan in de Partij geen plaats meer zou zijn voor ‘aangesloten
vereenigingen’. De S.D.A.P. zou alléén voor den politieken strijd de arbeiders
organiseeren, politiek zoo opgevat, dat het geldt zoowel voor de parlementaire als
voor de buiten-parlementaire aktie, die sedert vele jaren o.a. bij belangrijke
betoogingen gezamenlijk met het N.V.V. is gevoerd, en aan dat principe is de Partij
trouw gebleven. Sindsdien heeft de S.D.A.P. geschiedenis gemaakt en is zij de
draagster geworden van de arbeiderspolitiek, zoodat het boven aangehaalde niet
als argument kan worden aangevoerd door hen, die thans in Nederland een
Arbeiderspartij zouden willen vormen.
Ter voorbereiding van de verkiezingen van 1901 werd een verkiezingskongres
gehouden te Utrecht, waaraan wederom naast de afdeelingen van de S.D.A.P.
verschillende arbeiders-kiesvereenigingen en vakvereenigingen deel namen.
Uitgenoodigd waren alle organisaties, die wilden ijveren, 1e: voor staatspensioen,
2e: voor algemeen kiesrecht, 3e: voor afschaffing van het militarisme. De
besprekingen over het program werden door mij ingeleid; het grootste deel van den
tijd moest aan de agrarische kwestie worden besteed, een debat, waarop ik in een
ander verband zal terugkomen. Het program, dat door het kongres werd vastgesteld,
bevatte als eersten eisch: ‘Grondwetsherziening om te komen tot algemeen
enkelvoudig kiesrecht voor mannen en vrouwen, met toepassing van het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging. Afschaffing der Eerste Kamer.’
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Tegen de liberalen, die onderling verdeeld waren, trok de rechterzijde met veel
grooter eensgezindheid dan in 1897 te velde. Wei was vóór de verkiezingen de
koalitie nog niet officieel tot stand gekomen, maar Kuyper had in zijn groote
jaarlijksche rede, ditmaal getiteld ‘Volharden bij het ideaal’, vriendelijke woorden
zoowel aan de katholieken als aan de christelijk-historischen en de
vrij-antirevolutionairen gewijd, en de schoolkwestie met veel nadruk op den voorgrond
gesteld. In verschillende distrikten, waar de katholieken in 1897 een eigen kandidaat
hadden gehad, adviseerden zij ditmaal reeds bij de eerste stemming op den
antirevolutionair te stemmen.
In zooveel mogelijk plaatsen kwam onze Partij met een eigen kandidaat uit: bij
de herstemmingen in distrikten, waar geen kandidaat van ons mededong, raadde
het P.B. in een manifest aan, te stemmen, in de eerste plaats op hen, die zich voor
de urgentie van de Grondwetsherziening hadden verklaard; verder op hen, die voor
mijn eerste motie voor algemeen kiesrecht in de Kamer hadden gestemd. Voor de
distrikten, waar een socialist tegen een rechtschen kandidaat in herstemming kwam,
beval van de heele liberale pers alleen het ‘Vaderland’ aan op den socialist te
stemmen, zoodat wij van die zijde minder steun ondervonden dan in 1897.
De verkiezingen brachten een rechtsche meerderheid in de Kamer van 58 leden.
Daartegenover stonden 26 liberalen, 9 vrijzinnig-demokraten, 6 afgevaardigden van
onze Partij, benevens van der Zwaag. Het aantal op de S.D.A.P. uitgebrachte
stemmen was van 13.400 in 1897 tot 37.600 gestegen, een mooie vooruitgang dus.
Mij bracht 1901 buiten de Kamer. Tot mijn nederlaag in het distrikt Tietjerksteradeel
heeft in de eerste plaats bijgedragen de verandering van het anti-revolutionair
verkiezingsprogram, waaruit de protektie, die mij in 1897 een machtig wapen in
handen gegeven had, ver-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

228
vallen was. Kuyper had in de ‘Standaard’, zij het niet met zooveel woorden,
toegegeven, dat de aktie voor invoering van graanrechten een fout was geweest.
Bovendien was voor de anti-revolutionairen inplaats van de onderwijzer de Vries,
ds. Talma kandidaat, een bekwaam man en een sympathiek spreker, die zich in
zijn redevoeringen aandiende als verdediger van de arbeidersbelangen èn van de
christelijke beginselen. De Hogerhuiszaak had de burgerij en vele kleine boeren in
het distrikt zeer te mijnen nadeele beïnvloed. Bovendien waren de leiders van onze
beweging in Tietjerksteradeel niet buitengewoon aktief geweest.
In een vergadering met de arme arbeiders van de Surhuisterveensterheide, in
een nauwe schuur onder hondeweer gehouden, was in Februari 1898 een Heidebond
opgericht, waaraan werd verbonden een kommissie, om tot het stichten van een
eigen gebouw voor de heidearbeiders te komen, waarin Gorter en ik zitting hadden
met twee leden uit Tietjerksteradeel, Jansonius en ds. Kijlstra. In November 1899
was deze kommissie met haar taak gereed gekomen en werd het ‘Huis op de Heide’
feestelijk geopend. Wij hadden vooral gerekend op ds. Kijlstra, predikant te
Rottevalle, den aangewezen raadsman en voorlichter van de arbeiders in die buurt,
die in de geestelijke en ekonomische verheffing van de verarmde bevolking een
prachtigen werkkring had kunnen vinden. Maar onder den invloed van de
Tolstoïaansche ideeën van die dagen legde hij al spoedig zijn ambt neer, om zich
naar de kolonie Walden in het Gooi te begeven. Inplaats van mede te werken aan
verheffing van de arbeiders tot zijn eigen levenspeil, verlaagde hij dat peil en ging
in Walden als landarbeider werken. Dit optreden van ds. Kijlstra beroofde diegenen,
die gebruik maakten van het Heidehuis, van hun aangewezen leider en het einde
is geweest, dat het weer moest worden gesloopt. Ik herinner mij een vergadering
in het-
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zelfde distrikt, waar een ander Tolstoïaansch predikant de enormiteit ten beste gaf,
dat wij de stakende diamantbewerkers niet mochten steunen, omdat de diamant
een weelde-voorwerp was.
Talma haalde bij eerste stemming de absolute meerderheid en de liberale
kandidaat de Kanter en ik vielen beiden af. De slechte ervaringen, die wij in 1897
met naverkiezingen hadden opgedaan, hadden het P.B. tot het besluit gebracht,
dat één kandidaat niet meer dan één ernstige kandidatuur mocht aanvaarden. Daar
het van tevoren vaststond, dat de strijd in Tietjerksteradeel hachelijk zou zijn, had
ik wel de kandidatuur aangenomen voor Franeker, waar de kansen voor een
socialistische overwinning gunstig waren. Dat ik daar 140 stemmen beneden den
liberaal Lieftinck bleef en niet in herstemming kwam, schrijf ik toe aan mezelf.
Oververmoeidheid had tengevolge, dat ik op een beslissende vergadering in Franeker
niet dien indruk maakte, die voor het behalen van een overwinning noodzakelijk
was. Toen ik den ochtend na die vergadering ontwaakte, stond mij mijn rede van
den vorigen avond geheel voor den geest en ik begreep, dat ik verre beneden mijn
taak was gebleven en den strijd zou moeten verliezen. De Hogerhuiszaak en het
vele Kamerwerk hadden samen teveel van mijn krachten gevergd. Voor Zuidhorn,
Utrecht en Amsterdam VI had ik nog zuiver propagandistische kandidaturen
aangenomen.
Daar Schaper in Veendam en Appingedam was gekozen, besloot het P.-B., dat
hij voor Appingedam zou opteeren en ik in Veendam mijn geluk zou beproeven.
Ook bij die gelegenheid heb ik niet mijn volle kracht kunnen ontplooien en ben ik
gevallen. De eigenlijke verkiezingen waren achter den rug en het had weinig zin in
de vergaderingen nu nog met algemeen-politieke beschouwingen aan te komen.
Zoo hield ik geen militante redevoeringen en sprak, omdat men mij in
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dat distrikt niet kende, over mijn eigen leven en willen. De anti-revolutionair Wirtz,
die een avond voor debat was gekomen, maakte zich hierover zoo boos, dat de
avond in tumult verliep. Ik herinner mij, dat er op zekeren dag een jongen met den
arm in een doek zich kwam aanbieden, om mij bij het werk te helpen: het was
Stenhuis, toentertijd arbeider in een fabriek in die streek. Deze had vrij gekregen
van zijn patroon wegens een door hem gesimuleerde armbreuk, hetgeen hem in
staat stelde aan onzen verkiezingsstrijd deel te nemen. Melchers had met het oog
op de anti-revolutionaire tegenstanders het boek van Sheldon over de Christus-figuur
in een brochure verwerkt. Wij beleefden van dat geschrift, dat de anti-revolutionairen
zeer prikkelde, weinig plezier en op een ochtend hebben wij de nog resteerende
exemplaren in den tuin van mijn hotel in den grond gestopt.
In verschillende opzichten kwam mij de nederlaag bij de verkiezingen niet
ongelegen. Zij stelde mij in staat rust te nemen en bovendien had ik groote behoefte
aan lektuur en theoretische koncentratie, als een plant aan regen. In dezen tijd heb
ik veel voorgelezen aan mijn kinderen; in één jaar lazen wij elf drama's van
Shakespeare en Bleak House van Dickens. Dat in die dagen mijn zenuwgestel
eenigszins geschokt was, blijkt mij uit het feit, dat ik door een betrekkelijk
onbeduidende passage van Dickens' roman zóó getroffen werd, dat ik in tranen
uitbarstte en niet in staat was verder te lezen.
Het was in het begin van 1902, dat ik door mijn Vader werd uitgenoodigd, hem te
Leeuwarden te bezoeken. De reden was, dat de berichten over mijn broer Dirk
steeds ongunstiger werden. Hij verzocht mij den zieke te Arco te gaan bezoeken,
om mij persoonlijk van zijn toestand op de hoogte te stellen. Men herinnert zich,

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

231
dat mijn broeder indertijd was aangewezen als mijn Vaders opvolger bij de
Neerlandia; bij deze gelegenheid voegde mijn Vader mij toe: ‘En zou het nu maar
niet het beste zijn, dat jij mijn opvolger werd?’ Ik antwoordde hem, dat ik dit reeds
terwille van mijn vrouw en kinderen niet zonder meer kon afslaan en er hem na mijn
terugkeer uit Arco wel nader over zou schrijven. Ik deed dat, en verzocht daarbij
ook aan de kommissarissen van de maatschappij inzage te geven van mijn brief,
waarin ik verklaarde bij een eventueele benoeming tot direkteur van de ‘Neerlandia’
zoowel in mijn privaatleven als in mijn politiek leven precies dezelfde te zullen blijven.
Daar mijn Vader met energie zijn plan doorzette en, zooals mij later uit de notulen
bleek, met alle kracht voor mij optrad, kreeg hij zijn zin, maar twee van de meest
konservatieve heeren bedankten voor het kommissariaat en vroegere
schoolkameraden van mij werden in hun plaats gekozen. Mijn Vader scheen nog
niet geheel gerust op de zaak te zijn. Toen ik eenigen tijd later bij hem logeerde,
onderbrak hij plotseling een gesprek en zei op abrupte wijze: ‘En als ik nu morgen
een beroerte krijg en sterf, wat gebeurt er dan?’ Onmiddellijk antwoordde ik: ‘Dan
neem ik een kaartje naar Leeuwarden en neem hier uw plaats in’, hetgeen hem
blijkbaar gerust stelde. Zoo werden de wonden, door onze vroegere konflikten
geslagen, langzamerhand geheeld.
Inmiddels had ik mijn droeve reis naar Arco gemaakt. Het was helder winterweer
en ik genoot van de schoonheid der streek, waardoor ik moest reizen. Na een nacht
te Innsbrück te hebben doorgebracht, ging ik over de Brenner naar het Zuiden en
stapte te Mori uit den trein. Een heerlijk Italiaansch landschap lag vóór mij. Tusschen
hooge bergen ingesloten breidde zich het Gardameer voor mij uit. Te Torbole bezocht
ik het huis, waar Goethe zijn Iphigenie dichtte. Onder de wandeling
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naar Arco werd mijn aandacht getrokken door den sprookjesachtigen aanblik van
het eiland in het Gardameer, verweg gelegen, door de zon bestraald, den indruk
makend van een paradijs-eiland. Ik passeerde Riva aan den Noordkant van het
meer, dat ik niet aandeed, omdat mijn hart mij trok naar hem, wien mijn bezoek
gold. Spoedig had ik de gelegenheid mij van zijn toestand te overtuigen en dat deze
bedenkelijk begon te worden, was zeer duidelijk. Intusschen waren wij verheugd
elkaar weer te zien.
Ik maakte kennis met zijn omgeving, waar de nationaliteiten-kwestie tusschen
Oostenrijkers en Italianen een groote rol speelde. Voor het eerst kreeg ik inzicht in
de beteekenis van die kwestie voor de politiek van vele andere landen. Ik bezichtigde
het plaatsje en het eeuwenoude slot, vanwaar men een prachtig uitzicht had naar
alle kanten. Voor den Hollander, gewend aan het vrij nuchtere landschap van zijn
geboortegrond, was deze Zuidelijke streek, met haar bergen, meren en diep-blauwe
lucht, een openbaring. Met mijn broer maakte ik enkele kleine wandelingen. Ik
herinner mij met hem bij een boer te zijn geweest, die als zijn gewone leverancier
van wijn fungeerde, een heerlijke wijn, in die streek gewonnen. Inplaats van een
kop koffie, verschenen weldra op tafel eenige witte kommen, gevuld met dien
smakelijken landwijn, dien ik ook later in het Zuiden meermalen heb genoten. Ik
vond het zeer interessant - Friesch boer, die ik toch eigenlijk altijd ben gebleven in het bedrijf van dezen jovialen Tyroler kollega rond te zien. Bovendien maakte ik
mijn verblijf bij Dirk dienstbaar aan de uitgave van de gedichten, die hij in het
Familieblad van ‘Het Volk’ had gepubliceerd, en waarvan er reeds eenige door mijn
zeer muzikale schoonzuster op muziek waren gezet. Na een drietal weken bij hem
te hebben doorgebracht, nam ik de kopie van de ‘Meigave voor het
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DE ROODE VERKIEZINGSPLOEG TE VEENDAM, NAVERKIEZINGEN 1901

Nederlandsche proletariaat’ mee naar Holland terug. Daarna ging de toestand van
mijn broer snel achteruit. Ondanks het optimisme, dat hij tot het eind toe heeft
bewaard, voelde hij, dat zijn einde naderde. Toen kreeg hij heimwee naar Holland
en verzocht mij voor hem in het Gooi een huis te huren. Ik was hiermede nog niet
geslaagd, toen mij het bericht bereikte, dat hij onmiddellijk de reis naar Nederland
zou aanvaarden. In gezelschap van zijn vrouw, zijn éénjarig kind en onze zuster
Rika, verliet hij Arco. Deze reis was voor hem een waar martyrium; zijn toestand
was zoo précair, dat zijn dokter hem brieven had meegegeven, voor het geval hij
genoodzaakt zou zijn de reis te onderbreken. Toen de trein de Nederlandsche grens
naderde, kwam een kondukteur zijn coupé binnen, dien hij vroeger in de Utrechtsche
arbeidersbeweging had leeren kennen en zijn stralend gezicht bij deze ontmoeting
was treffend. Ik was naar Arnhem gereisd, had mij met een geneesheer in verbinding
gesteld en een draagbaar besteld, waarop hij naar het ziekenhuis kon worden
vervoerd. Doodelijk uitgeput begroette hij mij, weer met dien stralenden blik. Den
nacht bracht hij buiten kennis door. Na zijn ontwaken kwam de direktrice hem
begroeten, een vrouw uit het Noorden van ons land, het type van de Hollandsche
moeder. Toen deze vrouw zich over hem heenboog, kwam er een zalige trek op
zijn gelaat, zooals ik nimmer had aanschouwd. Spreken kon hij niet meer, zonder
woorden nam hij van ons afscheid. Op het laatst was het mij, of hij een heerlijk
visioen aanschouwde; zijn oogen bleven in verrukking langen tijd op één punt gericht;
toen stierf hij. De afdeeling Arnhem van onze Partij had verklaard aan de begrafenis
te willen deelnemen. Ik ging van tevoren naar het hotel van mijn Vader, om hem op
de hoogte te brengen van dit voornemen, waarover hij niet zeer gesticht was. Op
zijn opmerkingen ging ik
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niet in en ik wandelde met hem naar het ziekenhuis, van waar uit de begrafenis zou
optrekken; onderweg verklaarde hij mij, niet aan het graf te willen spreken en ik
antwoordde in dat geval die taak op mij te zullen nemen. Op het kerkhof schaarden
zich vele partijgenooten om het graf; Ankersmit voerde namens ‘Het Volk’ en
Helsdingen, onze propagandist te Arnhem, voor de Partij het woord; beiden op die
innige en toch sobere wijze, die wij bij dergelijke gelegenheden gewoon zijn. Nog
had de laatste niet uitgesproken of mijn Vader voegde mij toe: ‘Ik zal wel spreken’,
hetgeen hij ook op den juisten toon volbracht. Zoo eindigde het leven van mijn
broeder Dirk.
Van den vrijen tijd, dien de verkiezingsnederlaag van 1901 mij bracht, maakte ik
o.a. gebruik, om een brochure te schrijven, die tot titel had ‘Theorie en Beweging’.
Voordat ik op den inhoud van die brochure nader inga, dien ik een enkel woord te
zeggen over de ontwikkeling, die mijn opvattingen doorloopen hadden. Het was
zedelijk verzet tegen de ellende en het onrecht, waaraan de arbeiders in mijn
Friesche omgeving ten prooi waren, dat mij uit mijn burgerlijk bestaan haalde en
mij er toe bracht, aan de arbeidersklasse alles te wijden. Eerst toen ik mij in die
beweging bevond, ben ik met ernst studie van de socialistische theorie gaan maken.
In één van mijn eerste artikelen in de ‘Sneeker Courant’ had ik geschreven: ‘Geloof....
het is het zich toewijden aan iets, dat - hoewel het niet te voelen en niet te tasten
is - voor ons even waar en werkelijk is, als de aarde, die wij bewonen.... Wie de
wereld wil hervormen, hij zij geloovig.’
Daarna ben ik het eerste deel van Marx' ‘Kapitaal’ gaan bestudeeren; zonder het
oude idealisme te verliezen, kreeg mijn overtuiging nu een grondslag, die wèl te
voelen en wèl te tasten was. Hield ik oorspron-
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kelijk redevoeringen over ‘De zedelijke beteekenis van het socialisme’, in Oktober
1892 sprak ik te Hoorn mijn eerste Marxistische rede uit over ‘Het socialisme als
maatschappelijk verschijnsel’. Daar noemde ik het socialisme de wetenschap der
maatschappelijke ontwikkeling en met vele cijfers toonde ik den gang van die
ontwikkeling aan. In het verslag van deze speech vind ik, om een enkel trekje te
geven, den volgenden zin: ‘De vernietiging van den middenstand is wiskundig zeker
aanstaande.’
In dien tijd had ik met veel genoegen kennis genomen van het boekje van Kautsky
en Schönlank ‘Wünsche und Forderungen der Sozial-demokratie’, bedoeld als
kommentaar op het pas-aangenomen Erfurter program. Ik heb dat boekje, dat mij
nog verscheidene jaren een groote steun zou zijn, in een serie artikelen in mijn krant
verwerkt. Verder bestudeerde ik de werken van Max Schippel en Dr. Lux. Beide
boeken waren geheel gegrond op de theorie van de absolute Verelendung en den
spoedigen ondergang van het kapitalisme. Wij hadden tegenover Nieuwenhuis c.s.
in die eerste jaren groote behoefte aan wetenschappelijke opvattingen en stonden
geheel onder Duitschen invloed. Van het ‘Kapitaal’ kenden wij slechts het eerste
deel, waar met verwaarloozing van veel, dat dwingt tot een zekere beperking, de
algemeene theorie van Marx is gegeven. Uit het Duitsche program hadden wij de
Verelendungstheorie overgenomen, doch reeds in ons Leidsch program hebben wij
die laten vallen, terwijl het Duitsche program pas na den oorlog is herzien.
Op den duur heb ik vooral in het ‘Kommunistisch Manifest’ den blijvenden
grondslag voor mijn sociaal-demokratische aktie gevonden. Daarnaast heb ik veel
geleerd uit Engels' boek over den grondslag van de Familie, Privaateigendom en
Staat, en uit de filosofische en historische werken van Marx, terwijl ik met
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bijzondere voorliefde de bekende brochure ‘Ludwig Feuerbach und der Ausgang
der klassischen deutschen Philosophie’ bestudeerde. Veel heb ik te danken aan de
werken van Kautsky, dien ik, al was ik het niet op alle punten met hem eens, steeds
als mijn leermeester heb beschouwd. Overigens ligt het voor de hand, dat ik door
de geregelde lektuur van de ‘Neue Zeit’ en door lezing van verschillende werken
van Marx, Engels, Lassalle, Woltmann e.a. mijn kennis op dat peil had gebracht,
dat noodig was voor het voeren van den strijd op theoretisch en politiek gebied.
Hierbij komt mij in gedachte de volgende uitlating van Bernard Shaw, uit de door
hem geschreven voorrede voor de Duitsche vertaling van zijn werken, die ik hier
met het noodige voorbehoud, vooral wat Lassalle betreft, voor mijzelf overneem:
‘Op een of andere geheimzinnige wijze ken ik enkele van de opvattingen van Kant,
Schopenhauer, Fichte, Feuerbach, Hegel, Lessing, Ferdinand Lassalle, Helmholtz
en Weismann, maar ik kan als eerlijk man niet volhouden, dat ik hun werken ooit
heb bestudeerd, hoewel ik ongetwijfeld, evenals van alle schrijvers, ook van hen,
brokstukken heb gelezen.’
Een tijd lang heb ik op extreem-Marxistisch standpunt gestaan; mijn studie in de
Utrechtsche periode had geleid tot grooter klaarheid in mijn levensbeschouwing; ik
was een vurig aanhanger van het historisch-materialisme geworden en de wereld
scheen mij toe, als een huis na de groote schoonmaak, klaar en open voor mij te
liggen.
Maar mijn verdere levens-ervaringen deden mij al spoedig het overdrevene en
eenzijdige van mijn toen ingenomen standpunt inzien. Dat standpunt was o.a. tot
uiting gekomen in mijn polemiek met Hugenholtz in April 1899, in de
‘Sociaal-democraat’, waar ik het historisch-materialisme de levensbeschouwing van
de
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sociaal-demokratie noemde, hoewel ik toegaf, dat er in de Partij ook plaats moest
zijn voor hen, die nog niet tot die levensbeschouwing gekomen waren en zich nog
met ‘vruchteloos zoeken naar God’ ophielden. ‘In den grond der zaak’ schreef ik,
‘ligt in dat leunen op ethische invloeden een ontkenning van den oorsprong van den
klassenstrijd’.
Het is het boek van Labriola over het historisch-materialisme geweest, dat mijn
inzicht in dezen heeft verhelderd en mij heeft geleerd, het niet op te vatten als
levensbeschouwing, maar als een zeer belangrijke methode van werken en van
verklaring der geschiedenis, die mij bij mijn arbeid voor de Partij onschatbare diensten
heeft bewezen. Het geeft een helderen sociologischen kijk op vele vraagstukken,
die van burgerlijke zijde in allerlei ideologieën zijn verward. Zoo was het mij vooral
een leiddraad bij het begrijpen der standpunten van de verschillende politieke
partijen, maar als levensbeschouwing, zooals ik het oorspronkelijk opvatte, kon ik
het op den duur niet meer laten gelden.
Wel is het historisch-materialisme het begin mijner geestelijke bevrijding geweest.
Aan den anderen kant heb ik het onjuiste leeren inzien van de bewering van sommige
Marxisten, dat het socialisme den godsdienst overbodig maakt, omdat het alles
verklaart. Ook als wij de maatschappelijke verschijnselen hebben leeren begrijpen,
blijft er in het universum nog genoeg te verklaren over. Integendeel, naarmate dank
zij den socialistischen strijd, de materieele zorgen van den arbeider beperkt worden,
krijgt hij meer gelegenheid zich te verdiepen in religieuze vragen.
Ik heb het Marxisme bestudeerd als strijder, niet als kamergeleerde, wat ook in
overeenstemming met mijn natuur is. Maar ik besef de groote waarde van
theoretische fundeering en op bepaalde oogenblikken heb ik mij steeds dàt weten
eigen te maken, wat ik noodig
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had. De bewering, nog in den laatsten tijd geuit, dat ik niet op de hoogte zou zijn
geweest van de verschillende theoretische kwesties moet ik dan ook afwijzen. Ik
durf wel zeggen, dat ik altijd wetenschappelijken zin heb gehad, al heb ik nooit met
veel citaten gewerkt en al heb ik niet alles, wat door socialisten geschreven en
gewreven werd, belangrijk genoeg geacht om te lezen.
Tenslotte haal ik hier een fragment aan uit een brief, dien ik in 1897 aan mijn
vriend Dijkman heb geschreven, ter kenschetsing van mijn opvatting van den strijd,
die door de jaren heen onveranderd is gebleven: ‘Het is voor iemand, die openlijk
strijdt voor een scherp geformuleerde overtuiging, nu eenmaal een treurige
noodzakelijkheid vele menschen te moeten kwetsen en tot zijn vijanden te moeten
maken. Zoo wandelt men in een doornenbosch van haat en wrevel. Destemeer
heeft men behoefte aan nu en dan eens een vriendelijk woord van geestverwanten,
vooral, wanneer men in zijn hart eigenlijk slechts plaats heeft voor liefderijke
gevoelens jegens alle menschen en in de rijken slechts hun klasse haat.’
In het jaar 1902 schreef ik een brochure ‘Sociaal Christendom’, bedoeld voor de
propaganda onder de christelijke arbeiders, waarvan, zooals mij later gebleken is,
de christen-socialistische beweging onder leiding van Enka het noodige profijt heeft
getrokken. Maar in de eerste plaats zette ik mij aan het doordenken van de vragen
van taktiek, die door de aanvallen van de ‘Nieuwe Tijd’-groep op de Partij-leiding
en speciaal op mij, aan de orde waren gesteld. Het resultaat van deze studie is
neergelegd in de brochure ‘Theorie en Beweging’, oorspronkelijk als lezing voor het
Amsterdamsche studentenleesgezelschap gehouden en in brochurevorm uitgebreid
tot een antwoord op het daarna in de ‘Nieu-
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we Tijd’ verschenen artikel van Mevrouw Roland Holst: ‘Beginsel en Praktijk’.
Over de verhouding tusschen theorie en beweging had ik reeds lang nagedacht
En ik was tot de konklusie gekomen, dat in de kringen van de z.g. theoretici te veel
vergeten wordt, dat niet de theorie, maar het leven zelf de bron van de beweging
is. De theorie verklaart - vaak goed, maar ook vaak verkeerd - de maatschappelijke
ontwikkeling, en waar de theorie zich vergist heeft, gaat de beweging, door de
omstandigheden voortgedreven, rustig haar gang. Wat niet wegneemt, dat de theorie
èn voor de verklaring van de verschijnselen èn voor de propaganda van zeer groot
belang is. De fout van de ‘Nieuwe Tijd’-groep is geweest, dat men niet begrepen
heeft, dat aan theorie en beweging verschillende eischen moeten worden gesteld:
de theorie zoekt naar scheiding en ontleding van begrippen; de politikus zoekt naar
verbinding. Als leider van de Partij stelde ik mij ten doel, die partij tot een groote
politieke macht te maken en daarbij is het analytische werk hoofdzakelijk van
bijkomstige beteekenis. Hierbij moet naar konsolideeren en vereenigen worden
gestreefd. Wetenschappelijk marxisme, zonder eenig gevoel voor den ethischen
kant van het socialisme, wordt een dorre Spielerei en heeft alle kans op
kapitalistische winstjacht uit te loopen; de heer Triebels, thans direkteur van
Werkspoor, als student te Delft vurig voorstander van het marxisme, is één van de
vele voorbeelden hiervan. Iets dergelijks konstateerde ik, toen ik in het begin van
den oorlog te Berlijn een onderhoud had met Friedrich Naumann, gewezen predikant.
Het trof mij, dat hij zijn ideeën van de uitbreiding van Duitschland tot een groot
imperium verdedigde geheel op marxistische gronden. Ook drong hij er op aan, dat
Nederland, België zou besturen, hetwelk ik zoo ver mogelijk verwierp, omdat wij
daardoor de misdaad door Duitschland aan België bedreven, mede
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voor onze rekening zouden nemen. Ik vroeg hem toen, of hij indertijd niet predikant
was geweest, hetgeen hij toestemde. ‘Men merkt er niet veel van,’ zeide ik. Het
eenzijdig op den voorgrond stellen van de ekonomie, door eenige nieuwe
‘intellektueelen’, die ik gewoon ben ‘specialisten’ te noemen, gaat, vrees ik, in
dezelfde richting. Het leidt tot een bedroevende scheiding tusschen partijgenooten,
die zich met vragen van theorie bezighouden en de arbeiders, die vaak hun bestaan
wagen in den strijd voor verheffing van hun klasse, dus in een ideëelen strijd.
Door Mevrouw Holst was in haar artikel geëischt, dat de beweging de ontplooiïng
en de openbaring van de theorie zou zijn. Waar deze eisch afstuitte op de
mogelijkheden van de praktijk, stelden zij en haar geestverwanten de beweging
verantwoordelijk voor de onvolkomenheden der praktijk, waaraan zij zich moest
aanpassen. Volgens haar moest het doel van onze propaganda zijn: ‘onze eigene
klare en geslotene wereldbeschouwing te doen kennen, waarvan ons werk in de
praktijk, onze taktiek, een doorloopende illustratie moet zijn.’ Afgezien van de onjuiste
voorstelling, dat het historisch-materialisme, dat door de schrijfster wordt bedoeld,
de socialistische levensbeschouwing zou zijn, kon ik mij ook met haar opvatting
omtrent de verhouding tusschen theorie en beweging onmogelijk vereenigen. Het
ontzien van de gevoelens van andersdenkenden verkreeg in haar opvatting het
karakter van verraad aan de beginselen. Het beginsel had in de voorstelling van
Mevrouw Holst voor alle landen en alle gevallen klare en eensluidende uitspraken
gereed, en de veronderstelling, dat de theorie zou dwalen, werd opgevat als de
zucht van het zondige opportunistenhart, om aan haar strenge tucht te ontkomen.
In haar beschouwing kan natuurlijk van botsing tusschen theorie en praktijk geen
sprake zijn: de laatste is slechts de
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belichaming der eerste. Zij pleit in haar artikel voor een beginselvaste partij, die
‘klein van omvang misschien, maar zonder feilen en scheuren, vol is van zuivere
kracht.’
Ik stelde daar tegenover: ‘De theorie is de algemeene regel, uit de omstandigheden
afgeleid; in de praktijk is het het bijzondere, het afwijkende, dat het noodig maakt
een eigenaardigen vorm voor de toepassing van de theorie te zoeken. Degene, die
niets ziet dan het algemeene, loopt gevaar, door het verwaarloozen van die faktoren,
welke een bijzondere uitwerking der theorie eischen, precies het tegenovergestelde
te bereiken van wat “het beginsel” eischt.... Bij de oplossing van het bijzondere geval
zal echter steeds de algemeene regel in het oog moeten worden gehouden. Hoe
vaag dit ook zij, meer is er niet van te zeggen: hier ligt nu een veld voor verschil van
meening in elk geval, dat een beslissing wordt gevorderd.’ En ik haalde uit de ‘Neue
Zeit’ deze uitspraak van Kautsky aan, dat ‘het eenzijdig op den voorgrond stellen
der beginselen deze tot wezenlooze abstrakties dreigt te verkleinen; uit
grondstellingen, uit de werkelijkheid afgeleid en dienend om deze beter te verstaan,
in formules dreigt te veranderen, waarmee de werkelijkheid moet worden
overmeesterd.’ Verder schreef ik: ‘Niet de aanvaarding der volle theorie is het, die
de beweging schept. Zij bestond reeds vóór de theorie en wentelt zich voort door
de massa der verdrukten en ontevredenen, onafhankelijk van, ja zelfs ondanks hare
theorie.’ Uitgaande van het Erfurter program, dat zegt, dat de partij ‘niet slechts de
uitbuiting en onderdrukking der loonarbeiders, maar elke soort van onderdrukking
en uitbuiting’ bestrijdt, verdedigde ik het, dat in de praktijk het socialisme zich inspant
voor allerlei zaken, die niet in direkt verband met den klassenstrijd staan; als
voorbeeld noemde ik de Dreyfus-zaak in Frankrijk. Tenslotte stelde ik op den
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voorgrond, dat onze Partij niet moet zijn een sekte, maar de organisatie van het
geheele proletariaat. ‘Er zijn twee soorten van taktiek: de doktrinaire en de
organische. Het geheele karakter van onze beweging brengt mede, dat in den regel
aan de organische de voorkeur wordt gegeven.... De intellektualistische taktiek,
thans in de “Nieuwe Tijd” aangeprezen, zou, indien zij door de S.D.A.P. werd
aanvaard, deze op den duur tot een zuivere propagandaklub doen inkrimpen.’ Zoo
trok ik in deze brochure tegenover het sektaire en dogmatische van mijn bestrijders
voor de beweging wijdere grenzen, die de Partij de noodige ruimte van beweging
zouden laten en haar de gelegenheid zouden openen, zich in Nederland als de
politieke partij der arbeiders te ontwikkelen.
In het eerste gedeelte van mijn brochure had ik mij tegen Dr. Kuyper gericht, die
tegenover Marx Christus had geplaatst. Ik beriep mij op zijn brochure ‘Evolutie’,
waarin hij het vroeger verketterde Darwinisme, dat zich intusschen als een
wetenschappelijke waarheid had doen kennen, als element van Gods scheppingsplan
aanvaardde en ik betoogde, dat hetzelfde voor het historisch-materialisme kon
gelden. Niet de vraag of het in overeenstemming was met een of andere
vooropgezette ideologische voorstelling gold hierbij, maar slechts deze, of het
historisch-materialisme juist was.
Reeds op het Kongres van Amsterdam van 1898 was de verhouding tusschen de
Partij en de vakbeweging besproken; na een vrij verward debat was een resolutie
aangenomen, waarin werd uitgesproken, dat ‘in het stadium, waarin de
Nederlandsche arbeidersbeweging thans verkeert, de algemeene (zoogenaamde
neutrale) vakbeweging.... niet kan worden gemist.’ In 1899, te Leeuwarden, werd
de zaak door Hilversum
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(Gorter) weer aan de orde gesteld; in de debatten kwam duidelijk uit, dat men van
het persoonlijk werken van de partijgenooten in hun eigen organisatie het meest
verwachtte, maar het kongres benoemde bovendien een kommissie, die de zaak
verderzou onderzoeken. Op het Rotterdamsch kongres van 1900 werd de
behandeling van de konklusies van die kommissie uitgesteld.
Direkt bij de oprichting van ‘Het Volk’ hadden wij een aparte rubriek ter beschikking
van de vakbeweging gesteld en van haar verschillende kongressen gaven wij
uitvoerig verslag. Bij stakingen stonden dagblad en Partij achter de arbeiders; de
Groningsche sigarenmakers-staking van 1900 bijv., die 8 maanden duurde, ontving
ruimen geldelijken steun uit de Partijkas. Bij de behandeling van de begrooting van
Justitie in de Kamer in December 1899, had ik gelegenheid te spreken over de
algemeene sociale beteekenis en de groote opvoedende waarde van de
vakbeweging. Ik wees er op, dat niet op de schoolbanken, maar in de vakorganisatie
de arbeider gevormd wordt tot mensch en ik legde den nadruk op de moreele waarde
van het solidariteitsgevoel en de opofferingsgezindheid, die de arbeiders bij
werkstakingen ontplooien.
In 1900 was in het N.A.S. reorganisatie aan de orde gesteld. In een
Partijbestuurs-vergadering stelde ik voor, nu krachtig aan te sturen op de vorming
van een vakcentrale, die niet in het woord ‘neutraliteit’ een beletsel zou vinden om
zoo noodig met de S.DA.P. samen te werken, maar de meerderheid durfde het niet
aan. Toen heb ik in ‘Het Volk’ den strijd aangebonden tegen de valsche leuze der
‘neutraliteit’, waarmede het N.A.S. de vakarbeiders tegen de S.D.A.P. organiseerde.
Bovendien trachtte ik klaarheid te brengen over de vraag, welke verhouding er
tusschen vakbeweging en Partij moet bestaan. De moeilijkheid was, dat de
vakmannen als Polak, Spiekman, van de Tempel, zeer
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verschillend dachten en evenmin als in ons land heerschte er in de Duitsche partij
over deze kwestie eenheid van opvatting. In een serie artikelen in ‘Het Volk’
behandelde ik de opvattingen over neutraliteit en de verhouding tusschen de deelen
van de arbeidersbeweging onderling in het buitenland. In een tweede serie van acht
artikelen behandelde ik het vraagstuk voor Nederland. Zooals de oude politieke
beweging, zoo betoogde ik, door ons als de vertegenwoordigers van de
internationaal-aanvaarde taktiek, overwonnen en gezuiverd is, zoo zal het nu met
de vakbeweging moeten gaan. Verder toonde ik de onjuistheid aan van het door
vele bonden gehuldigde syndikalistische standpunt, dat sterke weerstandskassen
de strijdlust zouden dooden en ik schreef: ‘Lang hebben wij ons gehouden buiten
de inwendige organisatie en de eigenlijk-gezegde vaktaktiek der vakbeweging....
Maar wij zien haar thans bedreigd door de bekrompenheid en ongeschiktheid van
haar leiders en daarom leggen wij onze onzijdigheid af.’ Al wilde ik geen
sociaal-demokratische vakvereeniging in dien zin, dat niet-socialisten zouden worden
buitengesloten, toch streefde ik, mij beroepend op Kautsky, naar een hechten band
tusschen Partij en vakbeweging. In ieder geval, schreef ik, moet de vakbeweging
op het standpunt van den klassenstrijd worden gebracht. ‘Indien de strijd om een
cent loon per uur meer alleen om zijnzelfs wil gestreden wordt, wat baat dan de
overwinning, daarin behaald, voor de arbeidersbeweging?’ Ik waarschuwde tegen
de illusie, dat een vakbeweging, die angstvallig haar neutraliteit naar de zijde van
de S.D.A.P. zou bewaren, ooit de kerkelijke arbeiders zou omvatten. De elementen,
die nog onder den invloed van dominee en pastoor staan, blijven toch buiten elke
neutrale vakbeweging. ‘In ieder geval’, zoo eindigde ik, ‘zal de vakbeweging de
konsekwentie moeten trekken van haar klasse-stand-
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punt en haar solidariteit met de andere vormen van de arbeidersbeweging niet
moeten verbloemen.’
Zoolang het resultaat van de reorganisatie-plannen van het N.A.S. nog niet bekend
was, had ik de partijgenooten aangeraden, voorloopig niet er uit te gaan en zoo
hard mogelijk voor een gezonder toestand te ijveren. Maar de uitslag van het
referendum binnen het N.A.S., Januari 1901, was geheel in syndikalistischen geest.
Het N.A.S. stelde zich feitelijk in de plaats van de politieke arbeiderspartij en ik deed
nu een beroep op den A.N.D.B. (de Diamant bewerkersbond) om het initiatief tot
het stichten van een nieuwe vakcentrale te nemen, een plan, waarmee Polak zich
vereenigde. Spiekman echter verzette zich; hij had reeds verklaard het niet eens te
zijn met het standpunt, dat ik in ‘Het Volk’ had ingenomen, omdat hij vreesde, dat
ik den band tusschen Partij en vakbeweging te nauw wilde maken, al bleek op den
duur ons verschil van opvatting slechts gering. In ieder geval wilde hij ook nu nog
trachten het N.A.S van binnen uit te hervormen.
Intusschen liet ik niet na herhaaldelijk de onbekwame leiding van het N.A.S. aan
te vallen. Ik herinner mij, hoe de overwinning, door de syndikalistische meerderheid
van de schildersgezellen op van de Tempel en Lazonder behaald, mij versterkte in
de meening, dat het hoog tijd werd voor een meer moderne vakbeweging. Ik besprak
de zaak in twee stormachtige vergaderingen in Plancius en d' Geelvinck, waar
tenslotte het laatste woord werd gelaten aan de als wapens gebruikte stoelen.
In eenige artikelen, die Gorter in Maart van dit jaar aan de kwestie wijdde, verweet
hij mij in mijn plannen aan de vakbeweging een zekere hegemonie van de Partij te
willen opleggen, beweerde zelfs, dat ik de vakvereenigingsleden wilde verplichten
bij de verkie-
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zingen op de S.D.A.P. te stemmen. Ik zette toen nogmaals uiteen, dat het slechts
mijn bedoeling was geweest vast te stellen, dat, indien eenmaal een normale,
natuurlijke samenwerking tusschen Partij en vakbeweging tot stand was gekomen,
de leden van de vakbonden vanzelf er toe zouden komen, de kandidaten van de
arbeiderspartij te steunen. Intusschen kwam ik met Gorter overeen, dat wij een
bijeenkomst met enkele vakmannen zouden houden, waarwij zouden trachten een
gezamenlijke motie voor het a.s. kongres op te stellen. De vergadering leidde niet
tot overeenstemming, zoodat Gorter en ik op het Utrechtsch kongres van 1901 ieder
met een motie kwamen. Het kongres aanvaardde mijn motie, waarin werd
uitgesproken, dat de Partij aanstuurt op duurzame samenwerking tusschen de
deelen van de arbeidersbeweging, met behoud van ieders zelfstandigheid op eigen
gebied, met dien verstande, dat de vakbeweging voor alle arbeiders toegankelijk
moet blijven. Het merkwaardige was, dat de verworpen motie van Gorter, die
erkenning eischte door de vakbeweging van de S.D.A.P. als haar
vertegenwoordigster in het parlement, verder dan de aangenomene ging in de
richting van Partij-hegemonie, die hij eerst in mij had bestreden.
Na afloop van dit kongres meende ik de kwestie te moeten laten rusten en de
uitwerking der aangegeven principes te kunnen overlaten aan de vakmannen zelve.
Van een moderne vakcentrale kwam vooreerst niets; zelfs bemerkte men eer een
toenadering tusschen de verschillende richtingen en eerst de kwade ondervindingen,
in 1903 opgedaan, zouden leiden tot de stichting van het N.V.V.
Op het kongres van 1896 is behandeld onze houding tegenover plattelandskwesties.
Onze propaganda had voorloopig het grootste sukses in de noordelijke pro-
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vincies en zoo kwam deze kwestie als vanzelf het eerst aan de orde. In mijn inleiding
over het onderwerp, bepleitte ik samenwerking tusschen de landarbeiders en de
ondergaande groepen van kleine boeren en pachters, een denkbeeld, dat door de
meerderheid van het kongres niet werd gedeeld, zoodat de door mij voorgestelde
resolutie niet is aangenomen. Het verkiezingskongres van 1897 bracht een herhaling
van dit debat. Ditmaal vond ik voor mijn konkrete eischen voor hulp aan de kleine
pachters steun bij het kongres en het verkiezingsprogram bevatte o.a. het volgende:
‘Betere regeling van het pachtkontrakt ten bate van boeren en arbeiders, berustende
op het beginsel, dat alleen pacht behoeft te worden betaald van de netto-opbrengst
van het bedrijf, dus nadat van de totale opbrengst zijn afgetrokken de noodzakelijke
onkosten, waaronder ook een voldoend inkomen voor den pachter en zijn gezin en
een voldoend loon voor de arbeiders zijn begrepen. - Recht van den vertrekkenden
pachter op vergoeding wegens de door zijn arbeid of kapitaal aan het verhuurde
aangebrachte verbeteringen. - Instelling van pachtkommissies in alle landelijke
gemeenten. - Uitbreiding van het onteigeningsrecht der gemeente, zoowel ter
voorziening in de werkloosheid als ter verbetering van den toestand der arbeiders,
met name wat de landelijke gemeenten betreft, om deze in staat te stellen aan
ingezeten arbeiders zooveel grond en bedrijfsmateriaal tegen den laagst mogelijken
prijs in gebruik te geven, dat zij van den arbeid op dien grond geheel kunnen
bestaan.’ Het zijn de eerste en laatste hier aangehaalde eischen, die later tot een
groote diskussie binnen de Partij aanleiding zouden geven.
Om het tot stand komen van deze programpunten te begrijpen, moet men
teruggaan naar het Friesland van die dagen, waar zoowel landarbeiders als pachters
zich in een noodtoestand bevonden. Er bestonden daar een
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landnationalisatie-beweging en de Friesche Volkspartij, die zich sterk met de
agrarische kwestie bemoeiden en een vereeniging, ‘Door arbeid tot verbetering’,
voornamelijk samengesteld uit grondeigenaren, die ook inzagen, dat het in Friesland
bezig was mis te loopen. Onder de arbeiders heerschte groote werkloosheid, waarbij
zich het abnormale verschijnsel voordeed, dat vaak de mannen op de kinderen
moesten passen, terwijl de vrouwen voor lager loonen landarbeid verrichtten. Den
arbeiders was het voornamelijk te doen om werk. Op hen volgden een soort kleine
grondgebruikers, in Friesland ‘gardeniers’ genoemd, die zich vooral met tuinbouw
bezighielden. Zij wilden de mogelijkheid geopend zien, op gemakkelijker wijze aan
grond te komen. Dan kwamen de pachters, wier positie buitengewoon moeilijk was:
de arbeider wendde zich met zijn klachten en eischen niet tot den landheer, maar
tot zijn werkgever, den pachter. De landheer greep hem van den anderen kant aan:
te korte pachttermijnen; bij het vervallen der pacht vaak publieke verpachting; als
de pachter niet aan hooger eischen wou voldoen, moest hij in vele gevallen van de
plaats af, waaraan hij met moeite waardevolle verbeteringen had aangebracht. Zoo
zat de pachter tusschen twee vuren. Ik heb hem wel genoemd de perspomp der
grootgrondbezitters op de meerwaarde, door de arbeiders voortgebracht. Ik was
sterk onder den indruk van wat ik in dat opzicht had gezien en meegemaakt en liep
daardoor gevaar niet voldoende rekening te houden met het feit, dat pachters, die
gebruik maakten van betaalde arbeidskrachten, ook werkgevers waren. Er waren
ook grootere pachters, maar men moet niet vergeten, dat de meeste boereplaatsen
20 à 40 H.A. groot waren; van een eigenlijk grootbedrijf in den landbouw was in ons
land geen sprake. In 1898 waren er van de 96.114 grondeigenaars en 73.540
pachters, slechts 1554 eigenaars en 2064
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pachters, die meer dan 50 H.A. in gebruik hadden. De bovengenoemde paragraaf
uit ons program kwam grootendeels overeen met wat in Friesland door de Volkspartij
en dergelijke werd geëischt. In Friesland waren teveel arbeiders; kultures, waarbij
veel arbeiders noodig waren en het arbeidsloon dus een groote rol speelde, zooals
de vlaskultuur, ondergingen in dien tijd een sterke beperking. Met de verstrekking
van grond aan landarbeiders, niet in eigendom, maar in pacht, wilde ik dus een
dubbel doel bereiken: 1ste, dat het getal werkzoekende arbeiders zou verminderen
en dat de arbeiders bij het bedingen van loon sterker zouden staan tegenover de
boeren; 2de, dat de stand der gardeniers, onder wie meer ontwikkelde politieke
strijders voorkwamen, zou worden vergroot en versterkt. Zoo wilde ik het bestaande
streven der landarbeiders zelve trekken binnen den algemeenen strijd der
Nederlandsche arbeiders.
Tegen het in pacht verstrekken van grond door de gemeenten richtte zich de
aanval van de ‘Nieuwe Tijd’-groep, die kort vóór het verkiezingskongres van 1901
geopend werd. Ik had in de gevangenis Kautsky's boek over de Agrarfrage
doorgewerkt en het was mij opgevallen, dat in dat werk aan den pachter, een van
de belangrijkste verschijnselen van het landbouwvraagstuk ten onzent, vrijwel geen
aandacht wordt besteed. In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat ten tijde
van ons verkiezingskongres van 1901 de agrarische krisis aanmerkelijk was geluwd.
Mijn tegenstanders gingen nu ook van hun kant veel te ver; zij wilden alleen steunen
pachters, die geen betaalde werkkrachten in dienst hadden. Voor groote stukken
land eischten zij koöperatieve bebouwing, een eisch, die op zijn minst genomen,
voorbarig was. Ik hield vast aan mijn standpunt, dat wij ons moesten gedragen als
de verdedigers van de belangen van den gemiddelden pach-
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ter, zooals wij in de Kamer steeds op een andere regeling van het pachtkontrakt
aandrongen. In ‘Het Volk’ betoogde ik, dat ik in de pachters nog iets anders wilde
zien dan abstrakte ekonomische grootheden; voor mij waren het levende menschen,
wien onrecht was aangedaan. In een ander artikel noemde ik de ware socialistische
politiek: ‘Uitgaan van bestaande nooden, om door de wijze, waarop men ze tracht
te lenigen, hen, die eronder zuchten, in onze aktie te betrekken en de samenleving
in onze richting te ontwikkelen.’ Daartegenover verdedigden Gorter c.s. het standpunt,
dat het voor de arbeiderspartij geen zin had in te grijpen in de kapitalistische
verhouding tusschen verschillende groepen van kapitalisten.
De redaktie van de ‘Nieuwe Tijd’ begon met het plaatsen van een artikel, dat
Engels in 1895 had geschreven, tegen het agrarisch program van de Fransche
socialisten, dat de Fransche kleine boeren wilde beschermen. Dat artikel kon bij
debehandeling van het Nederlandsch program slechts verwarring scheppen, omdat
de Fransche boer eigenaar van den grond is, terwijl ons program slechts
gemeentegrond aan arbeiders ter bewerking wilde verpachten. - Even weinig houvast
gaf een artikel van Kautsky, dat blijkbaar niet steunde op voldoende gegevens over
de typisch Nederlandsche toestanden. Vervolgens kwamen op het laatste oogenblik
voor het verkiezingskongres de afdeelingen Hilversum en Naarden-Bussum met
het voorstel ons program op dit punt te wijzigen, een voorstel, dat veel te laat was
ingediend, zoodat een grondige behandeling ervan niet meer mogelijk was. Op het
oogenblik, dat wij gezamenlijk tegen den vijand optrokken, had deze theoretische
kwestie, waarover ook de Duitsche partij nog niet tot klaarheid was gekomen, niet
mogen worden opgeworpen.
Het debat te Utrecht, waarop ik bij de algemeene be-
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spreking van de houding van de ‘Nieuwe Tijd’-groep nog zal moeten terugkomen,
eindigde hiermee, dat de betreffende passage in het program onveranderd werd
gelaten. Wel werd er een kommissie benoemd, waarvan Gorter, Vliegen, Tak,
Melchers en ik deel uitmaakten, die de kwestie verder zou bestudeeren. Deze
kommissie kon bij haar werk kennis nemen van het in 1903 verschenen boek van
Eduard David, waarin meer dan in Kautsky's werk rekening wordt gehouden met
de speciale omstandigheden, die voor den landbouw van belang zijn en waarin
wordt aangetoond, waarom er groot onderscheid is tusschen de ontwikkeling in de
industrie en die in den landbouw.
In de kommissie hebben Gorter en ik beiden een deel toegegeven. Zoo stelde zij
voor uit het program te laten vervallen den eisch van het verstrekken van grond aan
landarbeiders. Maar anderzijds konstateerde de kommissie de afwezigheid van een
koncentratiebeweging in den landbouw en verwierp zij niet den steun van de
sociaal-demokratie aan de klasse der pachters.
Achteraf beschouwd heb ik in die kommissie teveel toegegeven. Bovendien is
het wel eigenaardig te konstateeren, dat de tegenwoordige kommunisten, waartoe
vele van mijn vroegere bestrijders behooren, het grootgrondbezit in
klein-boereneigendom willen versnipperen.
Reeds voordat de strijd binnen de Partij over de schoolkwestie begonnen was, had
ik begrepen, dat wij ten opzichte van het bijzonder onderwijs stelling zouden moeten
nemen, omdat het te voorzien was, dat deze zaak, bij het eventueel optreden van
een rechtsch kabinet, aan de orde zou komen. Ik heb toen, mede op verzoek van
het P.B., het vraagstuk behandeld in een ‘Volk’-artikel van 12 Februari 1901, waarbij
ik de zaak geheel los maakte van de politieke momenten en mij zuiver
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op de basis van de socialistische staatsopvatting stelde. De bedoeling was
voornamelijk, het begrip ‘vrije school’ onder de partijgenooten los te maken van het
konfessioneele karakter, dat de schoolstrijd ten onzent er aan gegeven heeft, en
een diskussie uit te lokken binnen de Partij. Ik betreurde het, dat de Fransche
socialisten zich tot anti-godsdienstig drijven hadden laten verleiden en betoogde,
dat het nooit het streven van de sociaal-demokratie kon zijn, de politieke en
ekonomische machtsmiddelen der gemeenschap te gebruiken om daarmee de vrije
ontwikkeling van de godsdienstige richtingen der minderheden aan banden te leggen.
‘De eigenaardige taak van den sociaal-demokratischen staat’, schreefik, ‘brengt dus
o.i. mede: 1e. dat hij slechts in zooverre zelf het onderwijs ter hand neemt, als dit
noodig is, opdat ieder ouder in de gelegenheid zij te voldoen aan zijn plicht om zijn
kinderen behoorlijk onderwijs te doen geven; 2e. dat hij, onder behoorlijken waarborg
voor de objektieve deugdelijkheid en volledigheid van het onderwijs, elke richting
in de gelegenheid stelt, lager onderwijs te doen geven, dat met haar geestesrichting
strookt; 3e. dat hij evenals ten opzichte van de andere takken van het volksleven,
de vrije organisatie van het onderwijs buiten den staat om en met gebruik van zijn
ekonomische middelen, zooveel mogelijk bevordert.’
Ik stuitte in de Partij op verschillende mijns inziens verouderde en formalistische
bezwaren. Daar was een groep, die zich niet had kunnen losmaken van de
anti-klerikale gezindheid, die zij in de Partij had meegebracht; daar was een aantal
openbare onderwijzers, die weinig oog hadden voor de politieke zijde van de zaak
(d.w.z. haar beteekenis voor de eenheid van de arbeidersklasse) en die zoowel
door hun opvatting van de alleen-zaligmakende neutrale staatsschool als door hun
eenzijdig groepsbelang werden gedreven;
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daar waren tenslotte Mevrouw Holst en verschillende andere leden van de ‘Nieuwe
Tijd’-groep, (niet allen), die in mijn standpunt niets ander wilden zien dan een
uitvloeisel van opportunistische politiek, terwijl, zooals uit het bovenaangehaalde
blijkt, mijn voornaamste argument juist aan de zuiver-socialistische theorie was
ontleend. Bovendien achtte ik het een eersten eisch van den klassenstrijd, de
arbeiders te vereenigen en althans geen politiek te voeren, die bevordert, dat de
christelijke arbeiders blijven in de ban van de bourgeoisie, zoodat zij door deze als
hulptroep tegen de sociaal-demokratie kunnen worden gebruikt. Dit punt werd geheel
over het hoofd gezien, evenals het feit, dat de voorwaarden, waaronder wij het
subsidie wilden verleenen, de strekking hadden, het bijzonder onderwijs gelijkwaardig
te maken aan dat op de openbare school.
De schoolkwestie werd hier van sommige zijden behandeld, alsof zij in hetzelfde
stadium verkeerde als in verschillende andere landen. Daar was botsing tusschen
diegenen, die de school vrij wilden maken van den invloed der Kerk en hen, die het
kerkelijk gezag over het onderwijs wilden handhaven. Voor ons land was dat een
reeds overwonnen standpunt; hier was de aanvallende partij niet de
liberaal-rationalistische, maar de kerkelijke groep, die wel de vrijheid had
konfessioneele scholen te stichten, maar niet, ze uit de openbare kas te doen
bekostigen. De bijzondere school had dus den strijd te voeren, niet voor hare
erkenning, maar voor hare gelijkberechtiging. Het was in dezen strijd, dat zich eerst
de anti-revolutionaire partij en daarna de koalitie der rechter partijen vormden. Het
liberale kabinet-Kappeyne van de Coppello had met zijn schoolwet van 1878, waarbij
niet in het minst aan de kerkelijke eischen werd tegemoet gekomen, een wapen in
handen gegeven aan de rechtsche partijen,
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dat zij maar al te goed voor hun kerkelijke en politieke doeleinden hebben weten te
gebruiken.
Er is tegen mijn standpunt aangevoerd, dat het in strijd zou zijn met het beginsel
van scheiding tusschen kerk en staat. Ten onrechte: de gelijkberechtiging, waarnaar
ik streefde, heeft met de scheiding tusschen kerk en staat niets te maken en werd
door de rechterzijde ook niet nagestreefd op een wijze, die met dat beginsel in strijd
was. De schoolvereenigingen immers, niet de kerken, waren het, die het door den
staat te verleenen subsidie zouden ontvangen.
In ‘Het Volk’ nam ik na mijn bovenvermelde artikel voorloopig een afwachtende
houding aan. In December 1901 formuleerde de afdeeling Amsterdam van de
Soc.-Dem. Onderwijzersvereeniging haar standpunt in een motie, waarin zij de
algemeene vergadering diervereeniging wilde doen besluiten, dat de Nederlandsche
sociaal-demokratie moest ijveren tegen de vrije school, tegen het geven van geld
aan bijzondere scholen en voor de neutrale verplichte staatsschool. In mijn bestrijding
van deze motie in ‘Het Volk’ zeide ik: ‘Met Marx zijn wij van oordeel, dat èn staat èn
kerk beiden zooveel mogelijk buiten de bepaling van het karakter, den geest van
het onderwijs moeten worden gehouden: waaruit dus voortvloeit, dat wij uit beginsel
voorstanders zijn der vrije school!’ en ik betoogde, dat een strijd van onze zijde
tegen de reeds verleende subsidies, een strijd, die uit het beginsel van de verplichte
staatsschool logisch zou voortvloeien ‘èn van het standpunt van den klassenstijd
èn met het oog op de politieke geschiedenis van ons land een reaktionair karakter
zal dragen: n.l. door de ontketening van een nieuwen schoolstrijd. Het zou een strijd
moeten worden tegen historische feiten, die zich uit het geweten van een groot deel
van ons volk hebben ontwikkeld, waarmede wij priesters en christelijke staatslieden
een grooten dienst
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zouden bewijzen’. En ik keerde mij tegen de staatsdwang op geestelijk gebied, die
door de S.D.O.V. werd geëischt. Vervolgens vermeldde ik het standpunt van de
verschillende partijgenooten, die zich over de zaak hadden uitgelaten. Tak zag geen
enkele reden, waarom de overheid aan de bijzondere school, die aan dezelfde
eischen voldoet als de openbare, geen subsidie zou uitkeeren. Met deze konklusie
had zich de geheele redaktie van de ‘Nieuwe Tijd’ vereenigd, dat waren Mevrouw
Holst, van der Goes, Gorter en Saks (Wiedijk). Ook de onderwijzer A.H. Gerhard
kwam tot de konklusie, dat de bijzondere school in rechten en plichten volkomen
gelijk gesteld moest worden met de openbare. Behalve de reeds genoemden
verklaarden Pannekoek, Loke en S. Lindeman zich op verschillende gronden voor
de doormij getrokken konklusie. Intusschen bleken twee leden van de ‘Nieuwe
Tijd’-groep, Mevrouw Holst en Gorter, van meening veranderd te zijn. Wel
verklaarden zij in het stuk, dat zij in ‘Het Volk’ plaatsten, zich niet te willen verzetten
tegen die subsidies, die reeds werden verleend, maar zij wilden geen verdere
subsidies toestaan. Het principe van de verplichte staatsschool, dat geen enkele
subsidie toelaat, verwierpen zij dus ook.
De Amsterdamsche soc.-dem. onderwijzers namen nu dat standpunt over en
verklaarden in hun veranderde motie in principe voor de verplichte staatsschool te
zijn, doch aan de bestaande subsidies voorloopig niet te willen raken. De motie zegt
letterlijk: ‘acht het het beste aan de S.D.A.P. over te laten te beoordeelen of taktische
redenen misschien noodzakelijk maken zich tenminste voorloopig bij den bestaanden
toestand neer te leggen.’ In een bespreking van deze nieuwe motie toonde ik de
inkonsekwentie van het hier ingenomen standpunt aan: om het beginsel van een
verplichte staatsschool in daden om te zetten ‘is het dus
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niet eens voldoende alle subsidie te verwerpen, neen, de bijzondere school zelve
wordt daardoor verworpen’ en zou dus feitelijk met geweld gesloten moeten worden,
iets, dat in die dagen op moord en doodslag zou zijn uitgeloopen. ‘Een oplossing
als deze motie aan de hand doet: n.l. van te blijven staan, waar we thans staan, is
een opportunisme van de slechtste soort, dat niet verder ziet dan den dag van heden
en de konsekwentie van zijn beginsel niet aandurft.’ Dit artikel had het gevolg, dat
Gorter en Mevrouw Roland Holst nogmaals van opinie veranderden: Gorter stelde
in de afdeeling Bussum voor, zoo noodigtegen alle subsidie te stemmen en Mevrouw
Holst eischte nu bovendien strijd voor de verplichte staatsschool, ‘want’, zegt zij,
‘iemand de vrijheid te geven iets te doen en hem tevens de middelen ertoe te
weigeren, is niet sociaal-demokratische, maar huichelachtige kapitalistische taktiek.’
In deze laatste woorden hoont zij het standpunt later op het kongres van Groningen
in de door Gorter verdedigde motie-Naarden-Bussum ingenomen.
Over het algemeen was de telkens veranderende houding van Mevrouw Holst
en Gorter, waarbij zich Wiedijk voegde, weinig gelukkig. Bij hun bewering, dat het
hier een strijd tusschen beginsel en politieke berekening gold, vonden zij overtuigde
Marxisten als van der Goes en Pannekoek aan mijn zijde.
In tusschen naderde het kongres te Groningen van 1902, waar de zaak zou
worden beslist. Het debat, dat zeer geanimeerd was en op kameraadschappelijken
toon werd gevoerd, liep over een groot aantal moties. Die van het P.B. werd o.a.
verdedigd door den onderwijzer Geertsma en mij. Zij eischte, dat de staat zou zorgen,
dat overal voldoend lager onderwijs werd gegeven en gaat verder: ‘ziet tusschen
de neutrale staatsschool en de bijzondere school geen principieel verschil, daar èn
kerk èn staat in de kapitalistische maatschappij beiden machts-
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middelen der bezittende klasse zijn’ en verklaart, indien aan de bijzondere school
dezelfde eischen worden gesteld als aan de openbare, de gelijkstelling wel te willen
bevorderen. Een belangrijke rede werd gehouden door Vliegen, die de ontwikkeling
van de kwestie schetste, opkwam tegen de boven aangehaalde alinea uit de motie
van het P.B. en over het algemeen een verzoenend standpunt innam. Voor de motie
van de S.D.O.V., die verzet tegen elke subsidie en aanvaarding van het principe
der verplichte neutrale staatsschool vroeg, spraken Bijkerk en Gorter. Wat in de
vorige bladzijden van de wederzijdsche argumenten is medegedeeld, maakt het
overbodig hier verder op de kongresdebatten in te gaan. Op voorstel van Vliegen
werd een kommissie benoemd, die moest trachten een eenheidsmotie te ontwerpen
- gezien de polemieken, die aan het kongres waren voorafgegaan, een vrij hachelijke
onderneming. In den verderen loop van het kongres bracht Vliegen rapport uit over
den arbeid van de kommissie, die niet tot eenheid had kunnen komen. Er was een
minderheidsmotie van de tegenstanders van elke subsidieering en een
meerderheidsmotie, die in hoofdzaak gelijk was aan de oorspronkelijke motie van
het P.B., die dus subsidie aan bijzondere scholen wilde geven onder voorwaarden,
die het peil van het bijzonder onderwijs moesten verheffen. Geschrapt was echter
de bewering, dat er tusschen de staatsschool en de door de kerk beheerschte
bijzondere school geen principieel verschil bestond. De meerderheidsmotie werd
met 72 tegen 35 stemmen en 18 blanco aangenomen.
Zoo was de Groninger schoolmotie tot stand gekomen. De rechtsche pers, spijtig,
dat haar het kluifje van een anti-klerikaal optreden van onze Partij was ontgaan,
toonde zich zeer teleurgesteld, inplaats van dankbaar te zijn voor den steun, dien
zij in den strijd voor de bijzondere school van ons had ontvangen. Dat in de
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Partij, door het aannemen van de Groninger motie, de kwestie met instemming van
allen zou zijn opgelost, was niet te verwachten. Er zouden nog eenige jaren moeten
verloopen, voordat die motie gemeengoed van alle partijgenooten was geworden.
Tot hernieuwden strijd daarover kwam het evenwel niet. Het verdraagzame
standpunt, door de Partij ingenomen, kon haar slechts ten goede komen. Zij heeft
met haar Groninger beslissing van 1902 de richting aangegeven, waarin zich de
schoolkwestie ten onzent zou ontwikkelen en het was onder het kabinet-Cort van
der Linden, dat tenslotte de zoogenaamde pacifikatie tot stand kwam. De vroegere
professor en zijn leerling vonden elkander gedurende zijn ministerschap op twee
door hen beiden beleden opvattingen, die van het algemeen kiesrecht en die van
de gelijkberechtiging der bijzondere school.

Eindnoten:
een sociologische beschouwing = een beschouwing, berustend op het maatschappelijk verband
der dingen.
universum = heelal.
analyse = ontleding.
Een Joodsch officier, Dreyfus, was in 1894 verbannen naar het Duivelseiland, onder
beschuldiging, legergeheimen aan een andere mogendheid te hebben verraden. Op den duur
echter bleek, dat hij onschuldig was, en dat zijn veroordeeling had moeten dienen om hooge
officieren te dekken. Een geweldige kampagne begon, die, ondanks het verzet van de militairen
en de konservatieven, tot volledig eerherstel van Dreyfus leidde.
hegemonie = opperheerschappij.
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VIII. De tragedie van 1903
DE VOORGESCHIEDENIS DER SPOORWEGSTAKING - DE LEEUW TOONT ZIJN KLAUW - LOHMAN
ALS GANGMAKER DER REAKTIE - EEN NOODLOTTIG MANIFEST - HET VERWEER DER
ARBEIDERS

- DE ‘DWANGWETTEN’ INGEDIEND - MIJN INTERPELLATIE - HET ARTIKEL ‘WAT

NU?’ - EEN WOELIGE WEEK IN DE KAMER - DE MISLUKTE APRILSTAKING - DE
NACHTVERGADERINGEN - OP HET KONGRES VAN ENSCHEDÉ - DE ‘WARE SCHULDIGEN’

Thans ben ik genaderd tot de behandeling van de spoorwegstaking van 1903. Een
smartelijke taak, mij weer te moeten indenken in dien hopeloozen strijd, de
arbeidersklasse, dus ook de S.D.A.P., opgedrongen; aangevangen met een in ons
land ongekende uiting van solidariteit en alras, toen de reaktie het verloren terrein
herwon, in diepe teleurstelling verkeerd. De betoonde moed en offervaardigheid
waren een hoopvol teeken temidden van de heerschende onverschilligheid der
arbeidersklasse tegenover de beleedigingen en het onrecht, haar dagelijks
aangedaan. Uit solidariteit met die klasse hebben wij de deelneming aan dien strijd
aanvaard.
Ik denk aan de hoopvolle dagen tijdens de Januaristaking; aan het
spoorwegpersoneel, als één man over de gansche linie tot den strijd bereid; maar
ik denk ook aan de geslaagde pogingen der reaktie om die schitterende eenheid te
verbreken en van den strijd tusschen arbeiders en kapitaal te maken een strijd
tusschen de arbeiders onderling. Ik denk verder aan de omstandigheid, die de
mogelijkheid van een overwinning uitsloot: de verwoesting door het anarchisme in
de proletarische organisaties aangericht. De omstandigheden waren werkelijk van
dien aard, dat, voor wie op het standpunt staat alleen akties te steunen, die een
overwinning beloven, er geen sprake van kon zijn, met de onbetrouwbare elementen,
op wier steun en medewerking men in deze was aangewezen, den strijd te
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aanvaarden. Maar in het P.B was het gevoelen algemeen, dat het onze plicht was,
ons niet te onthouden. Onthouding immers zou ons onherroepelijk in het kamp der
vijanden en vervolgers der arbeidersbeweging hebben gebracht. Het was een
gewetenszaak en ondanks de sombere vooruitzichten, ondanks het feit, dat de
S.D.A.P. in dezen strijd onder de leiding van anarchisten en syndikalisten zou moeten
marcheeren, was er niemand onder ons, die aarzelde het zware kruis op te nemen.
Ik wil thans eerst de feiten, die op de stakingsbeweging betrekking hebben, kortelijk
memoreeren. In 1900 was er te Amsterdam tot stand gekomen een ‘Federatie in
het Watertransport’, die omvatte de verschillende groepen arbeiders, in het
transportbedrijf van de hoofdstad werkzaam. Deze federatie had in November 1902
een manifest uitgevaardigd, waarin het werken van georganiseerden met
ongeorganiseerden werd verboden. Eerst werd hiervan verder niets vernomen,
maar den 8en Januari 1903 weigerden twee arbeiders van het Blauwhoedenveem,
op grond van den in dit manifest uitgesproken eisch, het hun opgedragen werk. Het
gevolg was ontslag van die arbeiders en daarop staking van hun kameraden. Het
konflikt werd bijgelegd, maar de ontslagenen werden niet teruggenomen en nu
breidde de staking zich uit over het geheele Blauwhoedenveem. Den 15en Januari
antwoordde de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied hierop in een
manifest, waarin zij zich over het algemeen tot onderhandelingen met de arbeiders
bereid verklaarde, maar van die onderhandelingen juist de bootwerkersvereeniging
‘Recht en Plicht’, de vakvereeniging, waarmee zij te maken had, uitsloot. De arbeiders
trokken uit deze vreemde houding de juiste konklusie, door te eischen, dat alle leden
van bovengenoemde werkgeversvereeniging ‘Recht en Plicht’
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zouden erkennen en de uitbreiding der staking zette zich de volgende dagen voort.
Dit leidde tot eenigszins gematigder voorstellen van de werkgevers, welke echter
onaannemelijk bleven.
Thans komen de spoorwegarbeiders op het tooneel, die in de Rietlanden
voortdurend in aanraking met de havenarbeiders waren. Het was in overeenstemming
met de gezindheid van hun leden, dat de besturen van de Amsterdamsche
spoorweg-organisaties op 26 Januari besloten, het vervoer van goederen, die de
bootwerkers hadden geweigerd, niet te doen plaats vinden. Den volgenden dag
werd dit besluit door een ledenvergadering bekrachtigd. Inmiddels was door
verschillende arbeiders aan het besluit gevolg gegeven, wat tot het ontslag van de
betrokkenen leidde, waardoor de staking grooter omvang aannam. Den 29en breidde
de staking zich over het geheele Centraalstation uit en dien avond nam een vurige
en eensgezinde vergadering van spoorwegpersoneel het besluit, het geheele
Nederlandsche spoorwegverkeer stil te zetten op het eerste sein van de Ned. Ver.
van Spoor- en Tramwegpersoneel. Men zou dat sein afwachten; de stakende
arbeiders zouden in staking blijven. Den 30en 's morgens werd de spoorwegstaking
voor geheel Amsterdam geproklameerd, een besluit, dat volledig werd uitgevoerd,
zoodat ook elders het verkeer was ontwricht. In een manifest aan de bevolking werd
aangekondigd, dat, als er geen verandering kwam, de staking binnen enkele dagen
over het geheele land zou worden afgekondigd. Ik herinner mij, dat ‘Het Volk’ dien
dag per rijtuig naar de andere plaatsen moest worden vervoerd; ik ben meegereden
naar Haarlem, waar wij nog eens op ouderwetsche manier met onze krant hebben
gekolporteerd.
De direktie van de H.IJ.S.M. spoedde zich den 31en naar Den Haag om met de
regeering te overleggen.
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Blijkbaar zag men geen kans den stroom te keeren en de vergaderde
spoorwegarbeiders, die om half negen besloten hadden de staking over acht andere
plaatsen uit te breiden, ontvingen om negen uur het bericht, dat de direktie alle
eischen inwilligde. Op den 2en Februari gaven de scheepvaartpatroons gedeeltelijk
toe, waarmee ook dat konflikt tot een einde kwam.
De spoorwegstaking was een onovertroffen gave uiting van proletarische solidariteit
geweest. Van den kant der stakers was geen onbezonnen handeling voorgekomen.
Ook de burgerlijke pers moest toegeven, dat de geheele aktie den indruk maakte
van ‘rustige orde’. In ‘Het Volk’ van 1 Februari gaf ik een overzicht van de situatie,
zooals die door de geslaagde staking van het spoorwegpersoneel geschapen was.
Vooraf ging een beschrijving van de heerschende stemming: ‘Rust is aan de stations.
Als uitgestorven staan zij daar, die groote gebouwen, die anders oogenblik aan
oogenblik menschenstroomen verzwelgen en uitspuwen. Stilte ligt op de rails, de
perrons, de rangeerterreinen. Daar buiten staan stil mompelende menigten, door
de straten loopen groepen stakende mannen: schippers in hun zwarte kleeren,
bootwerkers in hun blauwe trui, machinisten in hun zwart-fluweelen manchesters,
kondukteurs in uniform.... Thans zijn het niet de reeders en spoorwegdirekties, die
de bevelen geven, den stroom van woelend leven in den ochtend ontsluiten, des
daags laten bruisen en voortrollen, des nachts sluiten - neen, de Arbeid toont thans
zijn wil, zijn macht, zijn groeiende heerschappij over zichzelf en de wereld.’ Ik wees
op de vruchten, die de transportarbeiders voor zichzelve en voor hun organisatie
uit deze overwinning konden plukken en mijn konklusie was: ‘In ons land, waar
handel en verkeer de voornaamste plaats innemen in het bedrijfsleven, moeten het
de transportarbeiders zijn, die de kern der arbeidersbeweging vormen. Zij kun-
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nen, als zij goed ingelicht en georganiseerd zijn, het kapitalisme in Nederland treffen
in zijn Achilleshiel.... Als zij het willen, hebben wij binnen enkele jaren het algemeen
kiesrecht; als zij daarvoor koud zijn, verkrijgen wij het niet, Maar ook bovendien is
het voor de arbeidersklasse een heerlijk en bemoedigend feit, dat kloeke, beleidvolle,
indrukwekkende optreden dezer mannen - deze leeuw, die zijn klauw toont.’
De regeering en werkgevers waren door deze overwinning der arbeiders
overrompeld. De liberale pars begon een kampagne tegen de regeering - het klerikale
ministerie-Kuyper was aan het roer - en de rechtsche pers drong de regeering in
de richting van scherpe maatregelen. De ‘Standaard’ sprak van een staatsgreep en
schreef: ‘Het gezag is verplaatst!’, vol verontwaardiging, dat de arbeiders den ‘H.H.
Oudegeest c.s.’ inplaats van hun superieuren gehoorzaamheid hadden bewezen.
Het felst was de heer de Savornin Lohman, aristokraat pur-sang, die vroeger
tegenover dr. Kuyper zijn reaktionaire gezindheid had getoond en die nu in zijn blad
de ‘Nederlander’ de leiding nam in den strijd tegen de arbeidersklasse. In een artikel,
‘Anarchie’ getiteld, schreef hij o.a.: ‘De sociaal-demokraten kunnen zich er op
beroemen gedurende eenige uren in Nederland een diktatoriale macht te hebben
uitgeoefend. Zij hebben over ons de baas gespeeld.... Het komt ons voor, dat, nu
openbaar is geworden, welk gevaar ons onophoudelijk boven het hoofd hangt, de
regeering geen dag mag verzuimen met te pogen dat gevaar te bezweren en dat
de wetgevende macht aan het land verplicht is, in den kortst mogelijken tijd de
noodige aanvulling van onze wetgeving tot stand te brengen.... Anarchie mag niet
worden geduld.’ Deze toon, die door het optreden van de arbeiders tijdens de staking
allerminst gerechtvaardigd werd, moest de atmosfeer rijp
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maken voor de dwangwetten. Op gematigder wijze drongen ook de liberale bladen
op ingrijpen van den wetgever aan. De ‘N.R.Ct.’ schreef: ‘Het lijdt geen twijfel, dat
naar een middel om herhalingen te voorkomen, van wat wij thans hebben beleefd,
dient te worden gezocht.’ Het ‘Handelsblad’ schreefin gelijken geest en de ‘Nieuwe
Courant’ achtte maatregelen van overheidswege dringend noodig ‘in ons waarachtig
vrijheidslievend land.’ Ook in een motie der Vereeniging van Nederlandsche
Werkgevers van den 6en Februari werd de wetgever uitgenoodigd, in te grijpen.
Toen het bekend was geworden, dat de regeering het oproepen van verschillende
lichtingen voorbereidde, publiceerde het hoofdbestuur van de Ned. Ver. van Spooren Tramwegpersoneel op 5 Februari een manifest, dat met eenigen goeden wil wel
kan worden opgevat als een poging om de gemoederen van het spoorwegpersoneel
te kalmeeren, maar waar aan den anderen kant o.a. in werd gezegd: ‘dat de meest
nauwgezette voorzorgsmaatregelen moesten worden genomen om in staat te zijn
oogenblikkelijk den arbeid neer te leggen, zoodra er bericht komt van het
Hoofdbestuur.’ Om te voorkomen, dat de volksvertegenwoordiging een wet
aanneemt, waarbij het stakingsrecht wordt opgeheven, roept het manifest in de
eerste plaats de arbeiders op de lijnen Haarlem-Rotterdam en Gouda-Den Haag
op, zich gereed te houden om op de eerste aanmaning naar Den Haag te vertrekken.
In ‘Het Volk’ heb ik getracht aan dit manifest, dat in de burgerlijke pers een storm
van verontwaardiging ontketende, een minder ernstig karakter te geven. Ik schreef:
‘Blijkbaar wil het (nl. het hoofdbestuur) dan ook in Den Haag een demonstratie van
spoorwegpersoneel beleggen, iets, wat voorloopig nog bij geen wet verboden is’
en ik ontkende, dat ‘het gaan van eenige honderden spoorwegarbeiders uit den
omtrek van Den Haag naar de
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residentie om daar een betooging voor hun bedreigd vereenigingsrecht te houden,
onwettig zou zijn.’ Maar achteraf moet ik bekennen, dat ik het manifest als een
groote fout heb beschouwd en wel meen, dat overschatting van krachten er de
oorzaak van is geweest. In ieder geval maakten de tegenstanders er gebruik van,
om den indruk te vestigen, dat de spoorweg-mannen, die volgens hun uitlegging
de kamerleden wilden verhinderen naar Den Haag te komen, de wettige orde wilden
aantasten.
Het Partijbestuur vaardigde 8 Februari een manifest uit, waarin het eenerzijds het
goed recht der arbeiders en hun gematigde en door algemeene belangen
gemotiveerde houding op den voorgrond stelde en anderzijds waarschuwde tegen
de valsche voorstellingen der burgerpers, die slechts onrust en botsingen konden
veroorzaken. Het richtte tot de arbeiders den oproep: ‘Laat u, noch door de
verrassende overwinning der spoorwegarbeiders, noch door de dolle ophitserij van
de kapitalistische pers verleiden tot onberaden stappen!’ Inmiddels liet de reaktie
niet na door middel van strijdbrekersvereenigingen van christelijke arbeiders en
‘Bonden van orde’ de eenheid van het spoorwegpersoneel te verbreken. Ter
kenschetsing van het karakter dezer organisaties licht ik den volgenden zin uit een
manifest van den Bond van orde van het personeel van de H.IJ.S.M.: ‘Keert toch
weder tot uw eenvoudige plichten.... Wij hebben allen onze plichten te vervullen,
rijken en armen, en de plichten der rijken zijn veel zwaarder en veel moeilijker dan
die van den eenvoudigen werkman.’
Onder deze dreigende omstandigheden belegde het P.B. een vergadering met de
kamerfraktie en eenige partijgenooten-spoorwegmannen, onder wie Oudegeest.
Deze laatste schilderde den toestand zeer somber.
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Komt er staking, zeide hij, dan staan de militairen klaar om er een eind aan te maken
en dan is alles verloren. Nadat Polak zijn afkeuring had uitgesproken over het
manifest van Oudegeest c.s. van 5 Februari, raadde ik aan in ieder geval mee te
doen. Ik voorzag, dat de staking zou mislukken en dat de anarchisten haar in een
verraad-aktie tegen de S.D.A.P. zouden omzetten, maar ik achtte het verweer
onvermijdelijk, omdat, indien de arbeiders dezen aanslag op één van hun
hoofdrechten lieten passeeren, de bourgeoisie zich vrij zou voelen, hun steeds meer
rechten te ontnemen. Beter een verloren verweer, dan geen verweer. Wij kunnen
in ieder geval de bourgeoisie zoodanig benadeelen, dat zij zich wel wachten zal,
een dergelijke poging te herhalen. Bovendien was het voor de sociaal-demokratische
partij onmogelijk, bij een dergelijken strijd neutraal te blijven. Mevrouw Roland Holst
raadde aan, dat wij ons tot het uiterste tegen een algemeene werkstaking zouden
verzetten, omdat de vakbeweging daarvoor nog te zwak was en er alleen groote
schade door zou kunnen lijden. Tenslotte verzocht de vergadering de leiders van
de spoorwegarbeiders een bijeenkomst samen te roepen van de hoofdbesturen van
alle arbeiders-organisaties om een gezamenlijke aktie te organiseeren. Op deze
vergadering, die plaats had op den 20en Februari, kwam het Komitee van Verweer
tot stand, waarin Vliegen zitting had namens de S.D.A.P., naast van Erkel, den leider
van het N.A.S., een vertegenwoordiger der vrije socialisten, richting Domela
Nieuwenhuis, twee spoorwegmannen, Oudegeest en Petter en twee havenarbeiders.
De debatten waren zeer verward en tenslotte vatte ik het resultaat samen in de
volgende motie: ‘De Vergadering, gehoord de verklaring der Vereeniging van het
spoorwegpersoneel, dat zij ter wering van een wet, die de vrijheid van staking
aanrandt, den arbeid zal neerleggen en van de Federatie
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van Transportarbeiders en andere vakvereenigingen, dat ook zij in dat geval tot een
werkstaking zullen overgaan, besluit een Komitee van Verweer te benoemen, dat
een krachtige agitatie zal voeren ter handhaving van de vrijheid van den arbeider
en roept het gansche Nederlandsche proletariaat op, zich in deze met de arbeiders
solidair te verklaren.’
In deze motie werd dus niet uitgemaakt van welken aard de staking van die
verschillende vereenigingen zou zijn, of het een dwangstaking zou worden, dan wel
of zij het karakter van een demonstratieve proteststaking zou behouden. In ‘Het
Volk’ de motie besprekend, maande ik de arbeiders tot koelbloedigheid en
voorzichtigheid aan: ‘Kalm, maar onverzettelijk, dat zij onze leuze in de ernstige
tijden, die wij tegemoet gaan.’ In de toenemende spanning en groeiende
wederzijdsche heftigheid verscheen van burgerlijk-intellektueele zijde het z.g.
‘Manifest der Twintigen,’ waarin de onderteekenaars hun medeburgers afvroegen,
of zij wel het recht hadden, de eischen van de arbeiders af te wijzen en de houding
der stakers op 31 Januari prezen. Verder eischten zij, terwille van de ontwikkeling
van het geheele volk, vrije ontwikkelingsmogelijkheden voor de vakbeweging en
verzetten zij zich scherp tegen elke daad van geweld van de zijde der regeering.
De daad van geweld der regeering volgde prompt: 25 Februari werden de
dwangwetten ingediend. Ten eerste werd met straf bedreigd, ‘hij, die een ander
door hinder of overlast of door het bezigen van middelen, geschikt om vrees aan te
jagen, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden’, een bepaling,
die ter bescherming van onderkruipers moest dienen. Verder zou gestraft worden
de ambtenaar of het lid van het spoorwegpersoneel, ‘die, met het oogmerk om

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

268
stremming in den dienst te veroorzaken’ werk nalaat of weigert; indien meerdere
personen het ‘misdrijf’ zouden plegen, ‘tengevolge van samenspanning’, zou de
straf aanmerkelijk worden verzwaard, terwijl zij in dat geval ook de ‘leiders of
aanleggers der samenspanning’ zou treffen. Twee andere wetsontwerpen voorzagen
in het instellen van een ‘spoorwegbrigade’, die ingeval van staking den dienst zou
moeten verzekeren en in een enquête naar den toestand van het spoorwegpersoneel.
In zijn mondelinge toelichting sprak minister Kuyper van ‘een onbezonnen aanslag
op de hoofdfaktor voor de levensbeweging der maatschappij; een onduldbare
belemmering der Overheid aangedaan in de uitoefening harer funktiën; een opofferen
van de welvaart van heel een volk aan zucht naar klasse-invloed.’ Na de waardige
houding der arbeiders op 31 Januari waren deze woorden geheel onverdiend en
slechts geschikt om verbittering te wekken en de spanning te vergrooten.
De ‘Nieuwe Courant’ sloot zich bij de harde woorden van Kuyper aan, maar
overigens ontmoette het voornaamste wetsontwerp in de liberale pers veel afkeuring
en tegenkanting; vooral wegens de zeer hooge straffen, waarmede de overtreders
werden bedreigd. De ‘N.R.Ct.’ schreef: ‘Een wet als de voorgestelde zou, naar wij
vreezen, de psychische genezing, die noodig is, bemoeilijken voor heel lang,
misschien wel voor goed.’ In het ‘Handelsblad’ zeide de hoefijzerkorrespondent:
‘Wie ons volk regeeren wil, moet geen brute athleet zijn, geen krachtmensch, die
uren op het wetboek beukt als op een kop-van-jut.’ Men verweet de regeering op
deze wijze een algemeene staking uit te lokken. De ‘Groene Amsterdammer’ ging
nog verder: ‘Waarom de militaire macht Nederland van het Noorden tot het Zuiden
in onrust moest brengen, het is nu
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gebleken; het kabinet durfde niet met zijn voorstellen komen, zonder op militaire
wijze gewapend te zijn.’ Door het hoofdbestuur van de Liberale Unie werd een
adresbeweging tegen de strafwetnovelle op touw gezet. In ‘Het Volk’ schreef ik,
onder het opschrift ‘Met de bliksemtrein naar de reaktie’, naar aanleiding van de
ongekende snelheid, waarmede de rechterzijde de behandeling van de wetten deed
plaats hebben en de stemming, die in de Kamer heerschte: ‘In zenuwachtige haast
moest de vrucht van Kuyper's brein worden binnengehaald. ... Overigens was er in
de Kamer gisteren een zenuwachtige stemming. Vooral de voorzitter was weer erg
zenuwachtig, zoodat hij den heer Borgesius niet eens aan het woord wilde laten en,
toen deze sprak, herhaaldelijk hamerde en zelfs uitriep: “Ik vraag het woord”.... De
regeering heeft de arbeidersklasse de handschoen toegeworpen. Met drieste woede
ontketent zij de hartstochten, lokt zij uit tot verzet, tergt zij de heiligste tradities en
gevoelens van ons volk.’
Het verweer werd nu georganiseerd; op 8 Maart werden 40 protestmeetings
gehouden; van haar kant ontsloegen de spoorwegdirekties 100 van de beste
organisatie-mannen. In de Kamer had ik, tegelijk met den liberaal Mees, een
interpellatie over de gebeurtenissen van 31 Januari aangevraagd, die door mijn
ongesteldheid eenige dagen moest worden uitgesteld. Ik volgde in dien tijd de
raadgevingen van een soort natuurgeneeskundige, wat o.a. meebracht, dat ik geen
wol mocht dragen. Na de meeting van den 8en Maart te Haarlem, waar ik gesproken
had, wandelde ik met mijn neef de Koe naar Bloemendaal en daar wilde ik met de
tram terugkeeren. De tram was evenwel zoo vol, dat ik gedwongen was, zeer warm
door de groote inspanning van de laatste uren, op het achterbalkon plaats te nemen.
Nog verbaast het mij, dat een dergelijke kracht-
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proef in de ijzige Maartlucht mij geen longontsteking heeft bezorgd; mede door de
goede zorgen van mijn toenmaligen sekretaris, Simon Maas, bleef het bij een stevige
bronchitis. Toen ik mij 10 Maart, den dag van mijn interpellatie, naar Den Haag
begaf, had ik nog wat men noemt ‘geen stem’, maar toen ik eenmaal aan het spreken
was, waren schorheid en ziekte spoedig vergeten.
Nadat de heer Mees inlichtingen had gevraagd over de houding van de regeering
op 31 Januari, kreeg ik het woord. Eerst schetste ik de spanning van den toestand,
wees er op, dat de opgeroepen miliciens werden geoefend in het geven van
salvovuur en betoogde, dat het de taak van de Kamer was ‘elke onnoodige
verergering van het bestaande konflikt te voorkomen.’ Indien het Nederlandsche
volk van de staking schade heeft ondervonden, zeide ik, dan is dat mede zijn eigen
schuld, waar het jarenlang voor de rechtmatige grieven van het spoorwegpersoneel
doof is gebleven, waarop ik naging, hoe er in de afgeloopen jaren op de klachten
van dat personeel was gereageerd. Vervolgens wees ik de voorstelling af, als zou
de sociaal-demokratie een greep naar de macht hebben gedaan: ‘met die
nuchterheid, die bij zaken als ons nu bezighouden betracht moet worden, verklaarik,
dat de Sociaal-Demokratische Partij in Nederland zich nog lang niet sterk genoeg
voelt om zulk een vrees te rechtvaardigen.’ En ik protesteerde tegen de overdreven
voorstellingen omtrent de bedoelingen der arbeiders, waaraan speciaal de rechtsche
pers zich had schuldig gemaakt. De lichtingen hadden niet behoeven te worden
opgeroepen, indien politici, pers en regeering rustig de ontwikkeling der zaken
hadden willen afwachten.
Ik drong er bij de regeering op aan, het volk tijd te geven voor een zakelijke
bestudeering van haar plannen en in ieder geval den uitslag van de enquête naar
de toestan-
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den bij de spoorwegen af te wachten, voordat de behandeling van de strafwetnovelle
zou worden doorgezet. Juist door den haast zouden de arbeiders den weg van
staking worden opgedrongen. ‘Wanneer dat eenmaal geschiedt, ben ik, die aan hun
zijde sta, één der hunnen in den grooten strijd, waartoe zij gedwongen worden....
Ik zou mij als een lafaard en een verrader beschouwen, wanneer ik op het kritieke
oogenblik op mijn studeerkamer bleef zitten.... Dat kan van geen man van karakter
worden verwacht en daarom heb ik die enkele maal, dat ik ben opgetreden voor de
arbeiders, gezegd: Als het moet.... staakt dan ook als één man.... Maar wanneer ik
buiten de Kamer zal zorgen, dat men stevig staat voor den strijd, kom ik in de Kamer
tot u, mijne heeren, en zeg: laat ons met elkander middelen beramen, opdat de strijd
overbodig worde’; en tenslotte: ‘Wanneer de regeering in deze richting wil
meewerken, dan vlei ik mij, dat binnen enkele dagen de rust in Nederland zal zijn
teruggekeerd’.
Minister Kuyper handhaafde zijn voorstelling van de staking; hij zeide o.a.: ‘Zoo
werd, wat eerst niets anders was dan een kwestie van solidariteit, metterdaad binnen
zeer weinige dagen gemaakt tot een strijd om de macht.’ Mijn gematigde rede
bestempelde hij als ‘sirenengezang’. Mijn repliek eindigde ik met het voorlezen van
een verklaring namens onze fraktie, waarin wij konstateerden, dat de regeering
geen antwoord gegeven had op onzen raad, de beslissing over de wijzigingen in
de strafwet tot na den uitslag der te houden enquête uit te stellen; ‘dat de volle
verantwoordelijkheid voor de te verwachten gebeurtenissen daardoor valt op de
regeering en haar vrienden, die, hoewel daartoe herhaaldelijk door ons opgeroepen,
geen poging hebben gedaan om een minnelijke oplossing mogelijk te maken.’
Over het geheel was mijn rede, die het volle oor der
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Kamer had, zoo verzoenend mogelijk geweest. Over het algemeen wees de pers
op de tegenstelling tusschen den toon, dien de sprekers voor het Komitee van
Verweer in het land aannamen en die ook in ‘Het Volk’ zijn weerklank vond en mijn
gematigd beroep op verzoeningsgezindheid. De kalmte van mijn optreden, waarop
ook door leden van de ‘Nieuwe Tijd’-groep kritiek is geoefend, was niet alleen het
gevolg van het besef, dat dit de eenige manier was in het parlement iets te bereiken;
zij vond haar oorzaak in de eerste plaats in inlichtingen, die ik de laatste dagen had
ontvangen, waaruit mij gebleken was, dat de strijd hopeloos zou zijn, dat de kansen
voor de arbeiders met den dag slechter stonden.
Ik had namelijk vernomen, dat het Komitee van Verweer was ingegaan op het
aanbod van den Haarlemschen grootindustrieel Goedkoop, lid van het hoofdbestuur
der Ver. van Nederl. Werkgevers, die in vage termen bemiddeling van den kant van
die vereeniging in uitzicht had gesteld, indien het Komitee van Verweer van een
spoorwegstaking wilde afzien. Reeds twee dagen later krabbelde Goedkoop terug;
hij had zich blijkbaar met de regeering in verbinding gesteld en bemerkt, dat die van
geen toegeven wilde weten. Ik hoorde over dezen stap van het Komitee van Verweer
het eerst van Mr. Gerrits. Bij die mededeeling was het mij of ik een slag op mijn
hoofd kreeg. Ik wist nu immers vooruit, dat mijn interpellatie op dezen voozen
grondslag zou staan, dat de minister via een groot werkgever was ingelicht omtrent
de zwakheid van de stakingsbeweging en al wat ik verder met betrekking tot het
verweer der arbeiders kon doen, moest wel de sporen van deze wetenschap dragen.
Niemand onzer was van dezen stap van het Komitee van Verweer op de hoogte
gebracht en het was ook niet mogelijk ruchtbaarheid aan dat optreden te geven. Na
dien tijd kon ik
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niet meer met dezelfde kracht de zaak der arbeiders verdedigen.
Dezelfde motieven leidden tot mijn artikel ‘Wat nu?’ in het ‘Volk’ van den 17en Maart,
een artikel, dat niet alleen door de anarchisten, maar ook door de ‘Nieuwe Tijd’-groep
heftig is bekritiseerd. Ik schreef o.a.: ‘Wij zijn van meening, dat een politieke
werkstaking, wier doel op de afstemming of intrekking der ingediende wetten is
gericht, geen aanbeveling verdient.’ Ik spoorde aan, ons tot de gewone middelen
van agitatie en overreding te beperken. Verder zeide ik: ‘Niet alleen wettigen de
omstandigheden niet meer een dergelijke politieke werkstaking, daar ons thans
ruimte is gelaten voor een gewone agitatie. Maar ook het argument voor zulk een
werkstaking - n.l. dat zij geen middel van pressie, doch slechts een opgedrongen
protest is - kan thans niet gelden.... Wil men de wetten zoo scherp mogelijk hebben,
dan gebruike men dwangmiddelen.’ Verder spoorde ik aan tot partieele stakingen,
waar daarmee iets te bereiken was. Ik eindigde met de verklaring, dat de S.D.A.P.
in geen geval als spelbreker zou optreden.
Er is mij verweten met het schrijven van dit artikel mijn bevoegdheid als redakteur
te hebben overschreden, daar het zou indruischen tegen de officieel genomen
beslissing. Dit betreft dus den formeelen kant van de zaak, op zichzelf misschien
van bijkomstigen aard, maar in het verband der historische gebeurtenissen vaak
van overwegend belang. Ik heb bij het schrijven van dit boek nog eens nauwkeurig
de gegrondheid van dit verwijt onderzocht en bevonden, dat ik volledig recht heb
het af te wijzen. Ik had mij in dit geval niet te beschouwen als tolk van het P.B., maar
van de leiding der algemeene aktie. Het was de door het Komitee van Verweer
opgeroepen vergadering van

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

274
hoofdbesturen van den 15en Maart, wier besluiten ik mij tot richtsnoer had te nemen.
De beslissingen nu van die vergadering waren: de reeds door mij vermelde motie
van 20 Februari werd gehandhaafd; de kwestie van partieele stakingen voor
looneischen en anderszins werd aan de betrokken vakbonden overgelaten; men
zou steun in het buitenland zoeken; de agitatie tegen de wetten zou worden
voortgezet. Een perskommissie zou worden ingesteld voor het voeren van de
schriftelijke propaganda. Uit de gehandhaafde motie vloeide voor mij dus niet de
verplichting voort, mijn waarschuwing tegen de staking in de gegeven
omstandigheden achterwege te laten.
Ik nam bij het schrijven van dit artikel aan, dat de behandeling van de dwangwetten
tot na Paschen zou worden uitgesteld Zoowel de voorzitter van de Kamer als de
‘Venlosche Courant’, het orgaan van den rapporteur over de wetsontwerpen, den
heer Nolens, hadden dit, zij het in vage termen, te verstaan gegeven. Op deze
overweging steunde ook het besluit van de vergadering van 15 Maart, de agitatie
te handhaven. Het is anders geloopen. Den 1en April besloot de Kamer de wetten
den volgenden dag in behandeling te nemen en te zorgen, dat zij vóór Paschen
zouden zijn afgehandeld. Toen verscheen de kwestie van een eventueele, uitgebreide
staking in een geheel ander licht. Uit het hier meegedeelde blijkt, dat ik mij in mijn
artikel gesteld heb op den grondslag der aangenomen besluiten; bezwaren tegen
die besluiten gelden de vergadering, niet mijn artikel. Bovendien stelde ik voorop,
dat, indien de arbeiders-organisaties tot een staking mochten besluiten, zij op onze
medewerking konden rekenen.
Wat den inhoud van het artikel betreft nog het volgende. Het is waar, dat het mij
verheugde, deze gelegenheid te kunnen aangrijpen, om van de zoo ge-
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vaarlijke algemeene staking, als dwangmiddel, af te komen. De aanbeveling tot
partieele stakingen, die mij ook zeer euvel is geduid, ondersteunde ik gaarne, omdat
ik in die ekonomische stakingen een gewenschte afleiding zag voor den
stakingsgeest onder een deel der arbeiders. Daar kwam bij, dat op de vergadering
der hoofdbesturen duidelijk bleek, welke gevaarlijke en avontuurlijke plannen in de
hoofden van de anarchistische leiders rondspookten: van die zijde stuurde men
steeds duidelijker op een politieke algemeene dwangstaking aan; Domela
Nieuwenhuis wilde eerst na aanneming der wetten die staking beginnen, om hun
intrekking te verkrijgen. Tegen een dergelijk ‘anarchistisch avontuur’ heb ik mij altijd
ten sterkste verzet. Vóór die vergadering had ik een onderhoud met P.B.-leden en
Oudegeest, waarbij de laatste meedeelde, dat een onderzoek naar den geest van
het spoorwegpersoneel zeer slechte resultaten had opgeleverd. Het Komitee had
echter besloten die resultaten aan de hoofdbesturen-vergadering te onthouden.
Van een aanvulling van het Komitee met vertegenwoordigers van andere groote
vakbonden, een voorstel van Oudegeest, wilde Nieuwenhuis, die vreesde dan de
leiding te zullen verliezen, niets weten.
Ik voelde mij verplicht als hoofdredakteur van ‘Het Volk’ tot voorzichtigheid aan
te manen, nu ik het gevaar van den toestand kende: het zekere vooruitzicht, dat de
staking mislukken zou en daarbij het gevaarlijke drijven van de anarchisten. Tevens
moest ik onze partijgenooten onder de arbeiders en propagandisten, die in goed
vertrouwen op de optimistische mededeelingen van het Komitee van Verweer bezig
waren door te hollen naar een algemeene staking, tot nadenken brengen.
Ten onrechte heeft men beweerd, dat ik in dit artikel het roer geheel omgooide;
ook in mijn vroegere ‘Volk’-
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artikelen had ik, mij volkomen scharend aan de zijde der arbeiders, steeds tot
gematigdheid aangespoord. Zelfs in het felle manifest, dat het Komitee van Verweer
na de indiening van de wetten publiceerde, werden de arbeiders slechts opgeroepen
tot een ‘groote, geweldige agitatie’; met een algemeene staking werd daarin niet
gedreigd.
Vliegen, die in het Komitee van Verweer de ontwikkeling der zaken had
meegemaakt, maakte op het kongres van Enschedé bezwaar tegen de ekonomische
stakingen, maar zeide verder niet te weten ‘wat ook op de houding van “Het Volk”
aan te merken.’ Er heeft zich in de hoofden, ook van vele partijgenooten, de ‘legende’
vastgezet, dat ‘Wat nu?’ een groote fout is geweest, een van die taaie legenden,
die in de historie zoo talrijk voorkomen en zeer moeilijk te verdrijven zijn. Oudegeest,
eveneens lid van het Komitee van Verweer, zegt in de ‘Geschiedenis der zelfstandige
vakbeweging in Nederland’, dat Troelstra ‘reëel als altijd’ in ‘Het Volk’ van 17 Maart
dit artikel publiceerde, ‘waardoor hij blijk gaf den moed zijner overtuiging te hebben
en bereid te zijn de afkeuring te trotseeren van zeer veel elementen in de toenmalige
arbeidersbeweging, die niets zien wilden.’
Het Komitee van Verweer hield naar aanleiding van mijn artikel een bewogen
vergadering, waarin zelfs werd voorgesteld een kommuniqué te publiceeren, waarin
het Komitee zou mededeelen, het met dit artikel niet eens te zijn. Vliegen gaf van
deze bijeenkomst verslag in het volgende briefje: ‘W. vr. - Vanmiddag hevige
ruzie-vergadering gehad van Komitee van Verweer. De bom barst nu. Uw artikel
moet de schuld hebben van de heele zaak. Daartoe is nu Woensdag a.s. een
vergadering van hoofdbesturen belegd (in de A.N.D.B. denk ik). Daar zullen de
zaken openlijk worden neergelegd, de vergadering zal geheel ingelicht worden.
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Over de manier, waarop dit zal geschieden, is niets bepaald, de vergadering
hedenmiddag is met ruzie uit elkaar gegaan,’ enz.
Inmiddels nam de spanning in het land steeds toe. De rechtsche pers hitste de
miliciens tegen de arbeiders op; zoo schreef de ‘Standaard’: ‘Ieder gevoelt, hoe
bitter hard het is voor de miliciens, die extra zijn opgeroepen, dat zij door het
wanbedrijf der stakers genoodzaakt worden een tijd, dien zij anders rustig thuis
hadden kunnen doorbrengen, nu te moeten doorbrengen in de kazerne.’ Als
voorbeeld van de bejegening, die wij leiders persoonlijk ondervonden, geef ik hier
één van de vele dreigbrieven, die ik in die dagen ontving: ‘Troelstra-Schoft, deze
week wordt er een aanslag op je leven gedaan, en zal je als een bond worden
afgemaakt.... Vereeniging ‘Verweer tegen verweer.’ Van deze soort ontving ik
verscheidene epistels.
Op 28 Maart verscheen de Memorie van Antwoord van de regeering op het
Voorloopig Verslag over de voorgestelde wetsontwerpen, waarbij nadrukkelijk werd
verklaard, dat de regeering niet tot na den uitslag der enquête wilde wachten. Wel
waren, vooral tengevolge van het verzet uit liberalen kring, de ontwerpen eenigszins
verzacht en de liberale pers steunde nu de plannen van de regeering. Toen de
voorzitter op 1 April voorstelde, den volgenden dag met de openbare behandeling
te beginnen, protesteerde ik tegen deze overhaasting bij een materie, die misschien
door sommige leden spoedeischend werd geacht, maar in ieder geval verre van
eenvoudig was. Verder besprak ik de aankondiging van de regeering, dat zij een
reglement zou vaststellen, waarin zou worden bepaald, dat de regeering in
tegenstelling tot den vroegeren toestand zich voortaan wel zou inlaten met de
arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel. In het geheele verband der zaak
was dat reglement
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voor mij de ‘lijmstok’, waarmee verschillende liberalen, die verklaard hadden niet
tot strafbepalingen tegen het spoorwegpersoneel te kunnen meewerken, zoolang
zij niet de zekerheid hadden, dat ook aan de grieven van dat personeel aandacht
zou worden geschonken, moesten worden gepaaid. Het voorstel van den voorzitter
werd met 59-9 stemmen aangenomen.
Mijn rede over het wetsontwerp zelf begon ik aldus: ‘Mijnheer de voorzitter: Uit
de lezing van de Memorie van Antwoord is mij gebleken, heb ik althans den indruk
gekregen, dat de regeering zich nog niet heeft kunnen opwerken tot een rustige,
sociaal-politieke en een humane beschouwing van de spoorwegstaking en wat
daaraan vastzit van 31 Januari jl.’ Ik wees op den harden toon der verschillende
stukken van Kuyper over deze kwestie. ‘Het is den klassenstrijd in Nederland zoo
scherp mogelijk maken.... Niets anders hebben wij tot op dit oogenblik van de
regeering vernomen dan den cynischen harteloozen toon van het zich bedreigd
wanend gezag.’ Voorts behandelde ik de beteekenis van de vakbeweging voor de
zedelijke verheffing van het proletariaat en ontleedde ik de voorgestelde
straf-artikelen, waarbij ik konstateerde, dat althans de slechtste bepaling uit het
oorspronkelijke ontwerp was geschrapt. Tegen de voorstelling, dat staking
kontraktbreuk zou zijn, verzette ik mij: ‘Staken is geen ontslag, maar schorsing in
de uitvoering van het kontrakt, teneinde verandering daarin tot stand te brengen.’
Naar de mate van onze kracht hebben wij alles gedaan, om te voorkomen, dat
de wetsontwerpen vóór Paschen zouden worden aangenomen. De geheele fraktie
nam aan de debatten deel, met uitzondering van van Kol, die helaas buitenslands
was. De redevoeringen van de sociaal-demokraten beslaan 133 kolommen van de
Handelingen. De atmosfeer in de Kamer was tot kookhitte gestegen. Herhaaldelijk
stelden wij moties tot uit-
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stel voor. Het was vooral Schaper, die in felheid alles overtrof, wat tot nog toe in de
Kamer door de oppositie geleverd was. Toen hij den 8en April wederom een motie
tot schorsing van het debat had ingediend, was het de heer de Savornin Lohman,
die voorstelde die motie niet te behandelen, tenzij Schaper aan vijf minuten genoeg
zou hebben. Schaper antwoordde toen: ‘Dat de heer Lohman vice-minister kan
worden genoemd, wist ik, maar ik wist niet, dat hij nu ook vice-voorzitter van de
Kamer is. Ik zal mij noch door jonkheer Lohman noch door iemand anders laten
voorschrijven, hoeveel tijd ik zal gebruiken. Al was hij nog zoovele jaren lid van de
Kamer, hij levert het mij niet!’ Als Schaper daarna spreekt van een ‘sloeberstreek’,
stelt de voorzitter voor hem het woord te ontnemen, waarop Schaper antwoordde:
‘Ik protesteer ertegen, het is een gewelddaad. Die mooie mijnheer, die daar staat,
die heeft dit tumult veroorzaakt, hij, Jhr. Lohman...’ In mijn repliek protesteerde ik
op felle wijze tegen de poging van Kuyper, ons buiten de zedelijke gemeenschap
te sluiten: ‘En dan wensch ik aan allen hier, die ons zoo diep hebben trachten te
vernederen, die van de hoogte van hun eigen idealen ons zoo diep hebben
weggetrapt in de modder van volksbederf en dergelijke, de mededeeling te doen,
ook namens mijn vrienden, dat wij vanaf het oogenblik, dat wij plaats hebben
genomen in de gelederen van de sociaal-demokratie onder de strijdende arbeiders,
gevonden hebben een vrede met onszelve, die ons vroeger ontbrak; dat voor velen
onzer en vooral voor diegenen, die zijn voortgekomen uit de burgerklasse, de inlijving
in den strijd der sociaal-demokratie is geweest een zedelijke wedergeboorte.... De
strijd van de arbeidersklasse is de belichaming van het hoogste ideale streven, dat
in onze dagen mogelijk is onder de menschen. Men kan daarom lachen en men
doet het. Het zal ons niet deren.’
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Toch viel de slag en wel op 9 April; de strafwetnovelle werd met 81-14 stemmen
aangenomen. Vooraf sprak ik de volgende woorden: ‘Als wij niet kunnen verhinderen,
dat dit werk tot stand komt, dan zullen wij trachten sterker te worden. Wij hebben
bij deze gelegenheid geleerd, dat de kloof, die de klassen scheidt, steeds dieper
en dieper wordt. Gij staat verder van ons af dan ooit.... Uw leuze is, dat niet macht,
maar recht moet zegevieren; uw daden getuigen het tegendeel. Met woorden ontkent
gij den klassenstrijd; door uw daden verscherpt gij hem. Thans hebt gij overwonnen.
Gaat uw gang maar. Wij zullen strijden en strijden, tot wij eenmaal de overmacht,
waarvan gijmisbruik hebt gemaakt, zullen hebben overwonnen.’ Den 11en April
keurde de Eerste Kamer de wetten goed, die nog denzelfden dag in het Staatsblad
verschenen. De koningin was apart van het Loo gekomen, om deze heldendaad
van het parlement zoo spoedig mogelijk met haar handteekening te bekrachtigen.
Een donkere bladzijde in de Nederlandsche politieke geschiedenis was hiermede
afgesloten.
Het Komitee van Verweer had tegen 2 April, den dag, dat de behandeling van de
wetten in de Kamer begon, een vergadering van de hoofdbesturen bijeen geroepen.
De algemeen heerschende stemming was van dien aard, dat aan de staking niet
meer te ontkomen was. Oudegeest verzette zich sterk tegen een staking, maar het
gaf niets. De vertegenwoordigers van het P.B. gaven als hun meening te kennen,
dat de wetten er in ieder geval zouden komen en dat men met een staking juist de
regeering in de kaart zou spelen maar toen bleek, dat men in en buiten de
vergadering algemeen de staking wilde, stemden zij tenslotte voor. Er werd besloten,
dat de spoorwegstaking in den nacht van 5 op 6 April zou ingaan. Ook de andere
arbeiders
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in de transportbedrijven werden opgeroepen het werk neer te leggen.
In de haven was de staking algemeen, maar de spoorwegstaking was vergeleken
met 31 Januari een mislukking. De treinenloop kon, hoewel niet volledig, door de
maatschappijen in stand worden gehouden. Verschillende andere groepen hadden
zich, hoewel niet daartoe opgeroepen, bij de staking aangesloten. Den 8en April
proklameerde het Komitee van Verweer de algemeene staking voor alle vakken.
Te Amsterdam vond deze oproep vrij algemeen gehoor, maar in de andere steden
kwam er niets van terecht. Het was duidelijk, dat de beweging was mislukt en in
een zeer roezige vergadering, in den avond van den 9en April, besloot het Komitee
van Verweer de staking op te heffen, verwijzende naar het feit, dat juist dien dag
de wetten in de Tweede Kamer waren aangenomen. Aan de stakende vereenigingen
werd dit besluit megedeeld. In Den Haag waren het Oudegeest en ik, die ons van
die moeilijke taak kweten; een ontzettende teleurstelling maakte zich van de stakers
meester. Vervolgens begaven wij ons naar Amsterdam om met de
vakvereenigingsbesturen de situatie te bespreken. Toen wij in Den Haag in den
trein hadden plaats genomen, vulde een grommende toornige menigte het perron.
Tegen den tijd, dat de trein zich in beweging zou zetten, begon zij het Wilhelmus te
zingen, terwijl het aan geschimp en gejouw niet ontbrak. Oudegeest en ik wisten
niet beter te doen, dan ons te gedragen, alsof het gezang en de kreten ter onzer
eere weerklonken en wij namen beleefd den hoed af. Te Amsterdam wachtten ons
buiten het station eenige fanatieke personen, die ons met schimpscheuten
begroetten; naast de tram volgden ons verscheidenen van hen.
's Avonds had in het gebouw van den A.N.D.B. een vergadering van de
hoofdbesturen plaats onder leiding
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van het Komitee van Verweer, waar verantwoording zou worden afgelegd. Wat ik
reeds in het P.B. had voorspeld, geschiedde: inplaats van een geregelden, waardigen
aftocht, nadat alle strijdmiddelen waren uitgeput, brak een afschuwelijke herrie onder
de medestrijders onderling uit.
De anarchisten, die van den beginne af hadden getracht de S.D.A.P. verdacht te
maken, zagen nu hun kans schoon. De verraad-aktie nam een aanvang. Domela
en de zijnen hadden het parool uitgegeven, na aanneming der wetten te blijven
doorstaken, om daardoor hun intrekking te forceeren, een enormiteit, van welken
kant men ze ook mocht beschouwen. Buiten onze rijen was de massa op de felste
wijze tegen ons in het harnas gejaagd. Domela Nieuwenhuis was ter vergadering
verschenen met een ballonmuts op en voerde de ontevreden schare aan en de
wijze, waarop de S.D.A.P. werd bejegend, was ongehoord.
De sekretaris van het Komitee van Verweer begon de reden voor te lezen, die
het Komitee tot opheffing van de staking had gebracht. Na eenige heftige aanvallen
op Oudegeest en Vliegen stelde Nieuwenhuis voor een manifest te verspreiden
‘bevattende een uitvoerige uiteenzetting van het verraad, dat gepleegd is.’ Hoe hij
de zaken bezag, blijkt uit de brochure, die hij later aan de stakingen heeft gewijd,
waarin hij o.a. zegt: ‘Officieren, die in oorlogstijd gehandeld hadden als de leden
van het Komitee, zouden de kogel niet ontgaan zijn’ en over de deelnemende
sociaal-demokraten schrijft hij daar: ‘En de gedachte ligt voor de hand, dat zij de
mislukking in hun ziel met vreugde begroet hebben.... om daaruit een argument te
putten tegen de ekonomische aktie.’
In de vergadering volgde de eene beschuldiging op de andere; telkens speelden
zich de heftigste scènes af; onder de aanwezigen zag men er meerderen met
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een revolver gewapend. Te halfzeven 's morgens waren de besprekingen nog niet
afgeloopen en werd besloten, de vergadering tot den volgenden avond te verdagen.
Met mijn sekretaris, Simon Maas, verliet ik het gebouw, om in hotel Monopole
rust te nemen. Ik viel onmiddellijk in slaap, maar tegen 9 uur ontwaakte ik. Ik was
toen ten prooi aan deze pijnigende gedachte, die mij tot een obsessie werd: in de
Kamer had ik over de ontwikkelende en verheffende kracht der vakorganisatie
gesproken; wat was daarvan gebleken in den nu-verloopen nacht? Konden deze
tierende, domme, opgehitste menschen het grootsche werk verrichten, dat de
Geschiedenis het proletariaat op de schouders heeft gelegd? Moest ik mij niet
schamen voor het drama, dat in dezen nacht was opgevoerd? Kon ik mijn strijd ten
bate der arbeiders blijven voeren? Steeds sterker groeide in mij het besef, dat na
de moreele nederlaag, die niet de bourgeoisie, maar zij, de arbeiders, mij hadden
bezorgd, mijn plaats niet meer in hun rijen kon zijn. Maar dan was mijn plaats ook
niet meer onder de levenden en ik verdiepte mij zoozeer in deze gedachte, dat ik
besloot den nu volgenden avond zoodanig op te treden, dat de meegebrachte
revolvers op mij zouden worden gericht en ik den smaad, door de arbeiders aan
hun eigen beweging aangedaan, niet zou behoeven te overleven. Ik begreep onder
den invloed van een dwangvoorstelling te zijn, belde en liet mijn sekretaris verzoeken,
op mijn kamer te komen. Spoedig was Simon Maas bij mij en ik vertelde hem, wat
er in mij omging. Staande aan het hoofdeinde van mijn bed, trachtte hij mij te
kalmeeren en plotseling voelde ik op mijn hand zijn tranen vallen. Simon Maas heeft
onze gelederen verlaten en een rol gespeeld, die voor een gewezen
sociaal-demokraat zoo treurig mogelijk moet worden genoemd, maar die tranen zal
ik nooit vergeten.
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In den loop van den dag werd ons meegedeeld, dat Vliegen en Oudegeest in het
bureau van het N.A.S. gevangen werden gehouden. Men beweerde, dat dat noodig
was, omdat zij anders uit vrees de tweede nachtvergadering niet zouden bijwonen.
Wij namen intusschen onze maatregelen, daar wij dien avond niet zonder middelen
van verweer onzen strijd tegen de revolutionairen wilden hervatten. Veertig ‘toffe
jongens’, onder wie mijn sekretaris, lieten zich opsluiten in een lokaal, grenzende
aan de vergaderzaal. Zij kregen opdracht, zoodra Jan van Zutphen een afgesproken
wachtwoord zou spreken, de zaal binnen te dringen. Het is gelukkig niet zoover
gekomen, maar er blijkt uit, dat wij bereid waren onze persoon en onze eer tot het
uiterste te verdedigen.
Toen de verschillende aanwezigen hun gemoed voldoende hadden gelucht, vroeg
ik het woord. De beschuldiging van verraad, tegen ons ingebracht, kon ik niet zonder
meer laten passeeren en ik stelde voor een kommissie te benoemen, die naar de
al of niet juistheid van die beschuldiging een onderzoek zou instellen. Nieuwenhuis
bestreed dit voorstel, maar het verloop der vergadering was anders, dan hij verwacht
had en voor de onzen niet ongunstig; de stemming begon zich tegen de
revolutionairen te keeren en Nieuwenhuis wist geen anderen uitweg te vinden, dan
nu ook van zijn kant mijn voorstel, een kommissie van onderzoek te benoemen,
aan te bevelen, dat toen met algemeene stemmen werd aangenomen.
Die kommissie stelde een grondig onderzoek in en liet daarover een rapport
samenstellen door Verdorst van de Timmerlieden, Boetje van de Metaalbewerkers
en Jan van Zutphen, dat eind 1903 gereed kwam. De met algemeene stemmen
aangenomen konklusie was, dat er wel fouten waren gemaakt, doch dat er van
verraad geen sprake was. Hoewel ik als opper-verrader was
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gesignaleerd, heeft de kommissie het niet eens noodig geoordeeld, mij te verhooren.
De eer der S.D.A.P. was bij deze gelegenheid schitterend gehandhaafd. Van
revolutionaire zijde werden de konklusies van het rapport natuurlijk gewraakt en
tegen de verraad-beschuldiging heb ik de Partij en mezelf nog in menige woelige
vergadering moeten verdedigen.
Na de nederlaag publiceerde het P.B. een door mij opgesteld manifest aan de
arbeiders, waarin het uitsprak, dat het wantrouwen, door de anarchisten systematisch
gezaaid, voor de vakbeweging schadelijker was dan de dwangwetten zelve. ‘De
Nederlandsche vakbeweging gelijkt thans een groot slagveld.... Temidden van dat
droevig tooneel, arbeiders, gevoelt de sociaal-demokratie sterker dan ooit haar
heilige roeping, om uw oogen te wenden van het donkere heden naar den beteren
tijd, die komen moet en zal, naar het Socialisme. ...Thans waait er tijdelijk een geest
van neerslachtigheid en reaktie; die wind woei vaker en verwaaide. Want de bodem,
waaruit onze beweging opgroeit, is uwe knechtschap, arbeiders, en die bodem is
thans vruchtbaarder dan ooit. Daarom zult gij tot ons komen, ook zij, die thans tegen
ons zijn opgehitst.... Wij zijn er trotsch op uw strijd en nederlaag te hebben gedeeld;
wij roepen u op uw groote gaven van hart en moed te paren aan het inzicht en
verstand, dat de sociaal-demokratie u geeft. En wij zullen eenmaal, als dat verbond
van weten en willen, van verstand en gevoel, gesloten is, met u en het gansche
internationale proletariaat de wereld overwinnen.’
In zijn boek over de Geschiedenis dervakbeweging keurt Oudegeest de
samenwerking der S.D.A.P. met de vakorganisaties af. Daaraan zou de verzwakking,
zoo niet de mislukking der beweging, te wijten zijn geweest. Het was echter de
verdeeldheid van de vakbeweging
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zelve, waar anarchisten en sociaal-demokraten elkaar bestreden, die tot verzwakking
moest leiden. Ik acht het onnoodig, verder in te gaan op de bewering, dat de S.D.A.P.
in deze staking een politiek fortuintje zou hebben gezien. Hoe men zich kan
voorstellen, dat bij een eventueele algemeene werkstaking, die zoowel de pers der
Partij als haar parlementaire fraktie verplicht de besluiten en de aktie van de arbeiders
te steunen, de Partij zou kunnen worden uitgeschakeld, is mij onbegrijpelijk.
Het jaarlijksch Partij-kongres, dat dat jaar tengevolge van de staking tot Pinksteren
moest worden uitgesteld, werd te Enschedé gehouden. Bij de bespreking op dat
kongres van mijn houding tijdens de stakingen had ik van de zijde van de ‘Nieuwe
Tijd’-groep weinig anders dan kritiek en afkammerij te hooren. Gorter zeide o.a.:
‘Toen de Partij zich bij het Komitee had aangesloten, las ik iederen avond met angst
“Het Volk”. Van verraad was natuurlijk geen sprake, maar wel van de zwakheid van
Troelstra's politieke opvatting, van zijn voortdurend wankelen.’ Wat in deze woorden
vooral treft, is het vooropgezette wantrouwen in mijn leiding. Daaraan gaf op het
kongres ook van der Goes uiting, die zeide: ‘Troelstra is teveel geworden een
diplomaat, die de belangen der mogendheid, het proletariaat, verdedigt bij de
bourgeoisie’, een opmerking, die mij zeer griefde. Na wat ik op de vorige bladzijden
heb gezegd, behoef ik op de kritiek van die zijde op de gematigdheid van mijn
interpellatie en op het artikel ‘Wat nu?’ niet uitvoerig in te gaan. Dat mijn gedragslijn
in de eerste plaats werd bepaald door de omstandigheden, ligt voor de hand. Men
had van mij blijkbaar revolutionairder redevoeringen verlangd, die als een slag in
de lucht of als woordenvuurwerk zouden hebben gewerkt en dat, terwijl ik de
zwakheid van de beweging kende. De tragedie van 1903 werd door de
oppositie-groep gezien in het
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licht van de door hen in mij ontdekte fouten. Als bij den werkelijken stand der
beweging mijn houding min of meer aan die van een diplomaat deed denken, treft
de blaam niet mij, maar de beweging zelve. Wij hebben juist in den tegenwoordigen
tijd volop gelegenheid diplomatie van arbeiderszijde aan het werk te zien, zoowel
van de vakbeweging tegenover de werkgevers, als van de politieke beweging
tegenover de groote politieke machten, waartegenover wij met onze nog veel te
geringe macht staan. Dat ik, na alles, wat er gebeurd was, na mijn hartebloed te
hebben gegeven voor de zaak der arbeiders, door de houding van de oppositie zeer
was gegriefd en niet kon nalaten daaruit mijn konklusies te trekken, ligt voor de
hand.
Uit mijn rede op het kongres wil ik nog aanhalen mijn antwoord op het verwijt van
Gorter, dat ik teveel naar de ‘feiten van den dag’ zou kijken. ‘Ik geloof niet, dat in
mijn hoofd de eeuwige vaste oplossing is van alle taktische kwesties. Ik beschouw
het verwijt van Gorter als een kompliment; de groote taktici der sociaal-demokratie
zijn altijd geweest de mannen, die een open oog hadden voor de omstandigheden,
die zich wijzigen. Liebknecht zei te Zürich: ‘Als 24 keer op een dag de
omstandigheden zich wijzigen, zal ik 24 maal veranderen van taktiek.’
De direkties van de spoorwegen en verschillende andere werkgevers gingen zich
na de staking aan een ware wraakoefening te buiten: circa 5000 man werden op
de keien geworpen. Later was men voor den gang van het bedrijf wel gedwongen
velen terug te nemen, maar het definitieve aantal slachtoffers bedroeg toch zeker
1500. De organisatie van het spoorwegpersoneel was vernietigd; van erkenning
door de direkties zou in de eerste jaren geen sprake zijn; nog menig jaar hebben
wij in de Kamer tegen die harde houding der maat-
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schappijen moeten protesteeren. Behalve de ingestelde enquête had het
spoorwegpersoneel, als positief resultaat van de geheele aktie, tenminste dit bereikt,
dat de regeering toezegde, voortaan toezicht op de arbeidsvoorwaarden te zullen
oefenen, waarbij van het vroegere standpunt van staatsonthouding op dit punt
afstand werd gedaan. Maar de eenvoudigste en meest logische konklusie uit het
gebeurde, n.l. de verplichting voor de direkties om met de vakorganisaties te
onderhandelen, kwam in het reglement niet voor.
In Juni 1903 had in de Kamer nog een debat plaats over de stakingen tusschen
dr. Kuyper en mij, dat in brochure-vorm is uitgegeven onder den titel ‘De ware
schuldigen’. Ik sprak als mijn meening uit, dat het onder de wapenen roepen van
extra-troepen, niet alleen geen rechtvaardiging vond in de houding, door de stakers
in Januari en April aangenomen, maar dat zelfs ‘de buitengewone oproeping van
de lichtingen, die door de regeering is bevolen, inplaats van bijgedragen te hebben
tot de rust en orde in ons land, integendeel feitelijk is geweest de groote oorzaak,
waardoor de tweede werkstaking is uitgebroken.’ Indien de regeering aan den drang
naar verzoenende maatregelen, die van liberalen kant, bijv. door de onderteekenaars
van het manifest der Twintigen, op haar werd uitgeoefend, had toegegeven, waren
de troepen niet noodig geweest en hadden de treurige Aprilgebeurtenissen niet
plaats gevonden. Maar neen, ‘de regeering heeft den strijd van het gebied van het
recht overgebracht naar het gebied van de macht.’ Wel beweert de regeering, dat
zij het gezag wilde hooghouden, maar het ging om haar gezag, het gezag van haar
klasse. Verder wees ik op de aanvallen, die de geheele burgerlijke pers, niet alleen
op onze beweging, maar ook op onze personen richtte: ‘De geheele zaak is feitelijk
overgegaan in een aktie tegen de sociaal-demokratie.’ Ook stelde ik vast, ‘dat de
wijze,
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WELKOM AAN DE HOLLANDSCHE PARTIJGENOOTEN TE GENT

OP WEG NAAR HET FEESTGEBOUW TE GENT
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HET HOOFDGEBOUW DER GENTSCHE SOCIALISTISCHE BEWEGING: ‘VOORUIT’

OUD GRACHTJE TE GENT

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel II. Groei

289
waarop de regeering is opgetreden tegen de werkstakers, de wijze, waarop zij door
den minister van Binnenlandsche zaken van het eerste oogenblik af werden
gekwalificeerd als “misdadigers” en “schuldigen”, geen ander gevolg kon hebben,
dan dat de spoorwegdirekties en in het algemeen het publiek, zoo hard over die
werkstakers hebben geoordeeld; dat men in hen niet heeft willen of kunnen zien
menschen, die noodgedrongen voor hun recht streden, maar misdadigers, die zich
vergrepen jegens recht en zedelijkheid en dit is op de behandeling, die de
werkstakers na afloop van den strijd hebben ondervonden, van treurigen invloed
geweest’.... ‘De tijd zal komen, dat gewroken zal worden aan uw partij, evenals aan
de geheele Nederlandsche bourgeoisie, wat gij op dit oogenblik misdoet jegens de
arme gevallenen, die gij hoont en smaadt, terwijl ge bezig zijt ze onder uw voet te
verpletteren. De tijd zal komen. Meent niet, dat er een middel is om den arme
voorgoed ten onder te houden’.
Kuyper bleef op het standpunt staan, dat de ‘Standaard’ in April reeds met deze
woorden had weergegeven: ‘Het socialisme heeft een knak gekregen, waarvan het
niet zoo licht zal herstellen.... Dat is, naast God, te danken aan het wijs en kloek
beleid der regeering.’
Typisch was de houding van de arbeiders na de verloren staking. Zij bestond
hierin, dat 850 socialistische arbeiders een tocht naar Brussel en Gent maakten,
om te toonen, dat hun moed ongebroken was en zij meer dan ooit de beteekenis
der internationale solidariteit beseften. In beide steden werden groote
begroetingsvergaderingen belegd, waar ik het woord voerde.

Eindnoten:
Achilleshiel = meest kwetsbare plek.
aristokraat pur-sang = een rasecht aristokraat.
obsessie = een gevoel, dat iemand niet loslaat.
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IX. Een strijd om de leiding
DE OUDERE GENERATIE VERDWIJNT - IN DE KAMER TERUG - HET MINISTERIE-KUYPER DE ZWENDELDEBATTEN - IN HET KOALITIEMOERAS - DE TAKTIEKSTRIJD - REFORMISME EN
REVISIONISME IN DE INTERNATIONALE

- ONTSLAGNAME ALS HOOFDREDAKTEUR - REIS
- DE RESOLUTIE VAN UTRECHT - DE

NAAR LOCARNO - ‘HET SLECHTSTE KONGRES’
HAARLEMSCHE BESLISSING

In het jaar 1904 overleed mijn schoonvader op 84-jarigen leeftijd. Toen ik in 1903
de hoofdredaktie van ‘Het Volk’ had neergelegd, waren wij naar Scheveningen
verhuisd en hadden een bovenwoning gehuurd, een paar huizen van mijn
schoonouders verwijderd. Enkele dagen voor zijn dood had ik mijn schoonvader in
een rolstoel naar het strand gereden, met de bedoeling hem nog eenmaal onder
den indruk te brengen van de oneindigheid der zee. Ik heb van hem de goede
herinnering, dat hij, hoewel allesbehalve socialist, mij nooit, op welke wijze ook, in
mijn arbeid heeft tegengewerkt. Hij was een oude Fries, niet zonder de bekende
koppigheid der Friezen en ik kon soms, als er iets was voorgevallen, dat hem wel
moest mishagen, aan de houding van zijn hoofd merken, dat hij minder aangenaam
was getroffen; maar hij had een breede opvatting van persoonlijke vrijheid en zijn
vertrouwen in mijn bedoelingen en verantwoordelijkheidsgevoel was groot genoeg,
om hem van alle inmenging in mijn zaken terug te houden. Wanneer ik bedenk, dat
het in Amsterdam zoo ver gekomen was, dat ik alle waardevolle deelen van mijn
inboedel moest verkoopen, en dat zijn dochter, mijn vrouw, alles, wat mij in die
dagen was beschoren, mede heeft moeten dragen, vervult mij nog een groote
dankbaarheid jegens haar ouders, die dat alles zonder een woord van twijfel of
protest hebben aanvaard.
Het jaar daarop stierf mijn schoonmoeder. Haar doodstrijd duurde verscheidene
dagen; vijf nachten heb ik
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bij haar gewaakt. Zij had een ernstige longontsteking en ik was de eenige van de
familie, die nog met haar kon spreken. Toen zij een oogenblik wat opleefde, sloot
ik met haar een verbond tegen den dood, maar niets mocht baten dezen af te
wenden. De wijze, waarop zij zich nog in haar laatste dagen over mij uitte, zal mij
steeds onvergetelijk zijn. Zij was een lieve vrouw, naief en moederlijk. Op het eind
zongen wij op haar verzoek enkele psalmen en tenslotte ging haar licht heel
langzaam uit.
Het daarop volgend jaar was het sterfjaar van mijn Vader. Op het eerste bericht
van zijn ziekte had ik mij naar Leeuwarden gespoed. In de kourant was het mij reeds
opgevallen, dat hij in een debat met mijn partijgenoot Besuien in den Leeuwarder
raad, voor het eerst het antwoord schuldig was gebleven. Slechts weinige woorden
heb ik nog met hem kunnen wisselen. Het eenige, wat hij mij nog mededeelde, was
de toename van het ingeschreven kapitaal der Neerlandia over het afgeloopen jaar.
Al spoedig raakte hij buiten bewustzijn. Ik herinnerde mij toen de woorden, die hij
vroeger eens in de loge der vrijmetselarij had gesproken, waar hij betoogd had, dat
sterven als een aktieve daad moest worden beschouwd. Wat blijft er van de mooie
voornemens van den overmoedigen gezonden mensch over, als de koude nuchtere
dood komt? Met zijn handen in die van mij en van mijn oudste zuster, die hem tot
zijn dood toe heeft verzorgd, stierf hij.
Eerst nu, na den dood van mijn Vader, kon ik mijn schulden betalen en werd ik
ekonomisch vrij gemaakt. Als direkteur van de Neerlandia kreeg ik bovendien
belangrijke geregelde inkomsten. Tot dien tijd toe had ik gewerkt, en bestond er
overigens niets, waarbij met mijn persoonlijke belangen en neigingen rekening werd
gehouden. Nooit was ik op de gedachte gekomen, daarin verandering te brengen.
Ik had in de afgeloopen jaren
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te veel huiselijk leed moeten verkroppen en alleen de volkomen toewijding aan mijn
levenstaak had mij tusschen de moeilijkheden van mijn persoonlijk leven staande
gehouden. Om het eenvoudig te zeggen: ik kwam aan mijzelf niet toe. Dit nu werd
bij den dood van mijn Vader anders.
Het is mij gelukt de Neerlandia naar Scheveningen over te brengen. Daarmede
ging gepaard, dat de kommissarissen der maatschappij aftraden en werden
vervangen door eenigen mijner vrienden, te Scheveningen woonachtig. Toen ik mij
eenmaal voldoende in de zaak had ingewerkt, was het direkteurschap van de
Neerlandia gemakkelijk waar te nemen. Aan het graf van mijn Vader had ik verklaard,
de nieuwe taak te zullen aanvaarden en onder de bourgeoisie werd al gejuicht,
omdat ik mij dus uit den politieken strijd zou terugtrekken; dat daarvan geen sprake
was, zouden de gebeurtenissen na 1906 voldoende bewijzen.
In 1902 ontstond er een tusschentijdsche vakature in Amsterdam IX en ik werd daar
kandidaat gesteld. Tegenover mij had ik oud-minister Pierson, den
vrijzinnig-demokraat Gerritsen en den anti-revolutionair Bijleveld. De verkiezingsaktie,
zoo geweldig als de Partij er nog geene had gezien, werd geleid door Simon Maas.
Den vooravond van de stemming werden 25 vergaderingen gehouden. De uitslag
van de eerste stemming was zoo gunstig, als wij maar wenschen konden. Ik had
het grootste aantal stemmen; daarop volgde Bijleveld, met wien ik dus in
herstemming kwam. De beide vrijzinnigen vielen af. Wij meenden vrij zeker op de
overwinning te kunnen rekenen, doch de liberalen kozen bij de herstemming partij
voor de rechterzijde en het ‘Handelsblad’, dat blijkbaar alles liever wilde, dan mij te
zien terugkeeren in de Kamer, raadde zijn lezers een paar dagen voor de stemming
aan, in ieder geval niet
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op den gevreesden socialist te stemmen. Of de rechtsche meerderheid in de Kamer
58 of 59 bedraagt, betoogde het liberale blad, wat doet dat er toe? ‘Het steunen van
zulke kandidaten, die de gansche maatschappij willen omverwerpen.... is daarom
van liberaal standpunt een grooter kwaad dan het geven van steun aan kerkelijken.’
De uitslag van de herstemming was, dat ik het met 3231 stemmen aflegde tegen
Bijleveld, die er 3330 haalde. Het eerste oogenblik was de teleurstelling over deze
nederlaag in de Partij zeer groot, maar zelden is bij een verkiezing zooveel
propaganda gemaakt voor het socialisme en terecht wees Polak er op het
reorganisatie-kongres te Zwolle op, dat het reeds een belangrijk resultaat was, dat
wij liberalen en kerkelijken tot samenwerking tegen ons hadden gedwongen.
Eenige maanden daarna kwam de kamerzetel voor Amsterdam III vakant en ik
aanvaardde de kandidatuur voor dat distrikt. De samenstelling van dit distrikt met
zijn groot aantal Joodsche diamantbewerkers, had er voor kunnen pleiten, Henri
Polak de kandidatuur aan te bieden. De socialisten in III echter gevoelden zich
verplicht, den in 1901 gevallen leider in de Kamer terug te brengen. Nog steeds
waardeer ik het in Polak, dat hij hoog genoeg stond, dit in te zien en medewerkte
mij de plaats te doen geven, waarop hij, zonder deze buitengewone omstandigheden,
zeker zijn recht had kunnen doen gelden.
Ik heb mooie herinneringen aan dezen verkiezingsstrijd; met ongekenden ijver
bewerkten de Joodsche partijgenooten het distrikt. Bij de eerste stemming bleef ik
slechts 13 stemmen beneden de volstrekte meerderheid en bij de herstemming
verkreeg ik een groote voorsprong op mijn liberalen tegenstander J.W. IJzerman.
Deze overwinning is voor mij één van de meest treffende momenten uit mijn politieke
leven gebleven. De
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hardnekkige, tot het laatst met enthusiasme volgehouden energie der partijgenooten,
niet alleen uit het distrikt zelf, maar van ver daar buiten, was een der mooiste uitingen
van de deelneming der arbeiders aan hun politieken strijd. Hier werd begrepen, dat
de eer en de macht van de Partij op het spel stonden. Zoowel in 1901 in Veendam,
als in Amsterdam IX, hadden reaktionairen van links en rechts tegen ons
samengewerkt. Het werd tijd, dat daartegenover werden gesteld de bruisende
levensmoed, de hechte samenwerking en de ontembare kracht, die in dezen
verkiezingsstrijd werden ontplooid. Het innige kontakt, dat zich langzamerhand
tusschen de partijgenooten en mij heeft gevormd, ontving door deze overwinning
nieuw élan. Het was een belangrijk politiek moment en werd ook als zoodanig
gevoeld. Niet alleen was ik nu in staat mijn werk in het parlement te hervatten; maar
vooral was deze overwinning voor de S.D.A.P. belangrijk, omdat hiermee voor het
eerst uit een van de groote steden, een sociaal-demokraat naar de Kamer werd
afgevaardigd.
De verkiezingen van 1901 hadden, zooals reeds is vermeld, in de Tweede Kamer
een rechtsche meerderheid gebracht van 58 leden, een voldoende meerderheid,
om een uitgebreid christelijk program tot uitvoering te brengen. Kuyper werd voorzitter
van den ministerraad, een funktie, die altijd slechts van tijdelijken aard was geweest,
maar onder zijn invloed door de koningin permanent werd verklaard. Nog nimmer
was een partijleider in een zoo machtige positie geplaatst; nog nimmer was er zulk
een prachtige gelegenheid geweest, om na het jarenlange gescherm met het zedelijk
karakter van de christelijke politiek, van dat zedelijke karakter het bewijs te leveren;
nog nimmer had zich een zoo gunstige gelegenheid voorgedaan voor de ‘vrijmaking
van het lager onderwijs’, die jarenlang was ge-
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ëischt; nog nimmer was de kans zoo goed geweest, om de doodstraf in te voeren,
de verplichte inenting af te schaffen en andere ‘christelijke eischen’ in daden om te
zetten. Ook de eedskwestie, waarin Kuyper en Lohman tegenover elkander stonden,
werd niet afgehandeld. De humane geest van het christendom had zich thans in de
uitbreiding en versterking van de arbeidswetgeving kunnen uiten. Maar indien ooit
een kabinet arm is geweest aan daden, die men ervan had mogen verwachten, dan
was het het ministerie-Kuyper. De figuur van dr. Kuyper als minister nader
beschouwend, kan men moeilijk ontkennen, dat zijn optreden een fiasko is geworden.
Deze mislukking was het onvermijdelijk gevolg van den onwaarachtigen grondslag,
waarop zijn politiek was opgebouwd. De karikatuur, die door hem van de
politiseerende godheid werd gemaakt, de overwegingen van menschelijke eerzucht
en machtswellust, die in zijn politiek tot uiting kwamen, gaven mij het recht op hem
de woorden van George Sand toe te passen, waar zij, de Spaansche Katholieken
tijdens Filips II kenschetsend, van één harer hoofdpersonen zegt: ‘Wantrouwig,
onrustig, uittartend, onverzoenlijk, had hij wel het geloof, maar een geloof zonder
liefde en zonder licht, een geloof, vervalscht door de hartstochten en den haat van
een politiek, die zich vereenzelvigde met den godsdienst.’
Zijn tyranniek en harteloos optreden bij de stakingsbeweging van 1903, teekent
zijn geheele figuur. Hij was een man met geweldige bekwaamheden, maar zonder
hart.
Toen ik in 1902 weder in de Kamer kwam, werden daar de begrootingsdebatten
over het onderwijs gehouden. Ik pleitte voor een betere rechtspositie voor de
bijzondere onderwijzers, mij daarbij beroepend op de door hen zelf gestelde eischen
en ik wees er op, dat het optreden van Kuyper voorloopig niet de strek-
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king scheen te hebben, de onderwijskwestie eens en vooral op te lossen, waartoe
hij nu immers de macht had. Ik uitte de veronderstelling, dat hij de kostbare
verkiezingsleuze, die de schoolkwestie hem leverde, trachtte te behouden door een
definitieve regeling uit te stellen. Een jaar later, na de aankondiging van een nieuwe
schoolwet, zeide ik: ‘Ik wil wel de hoop uitspreken, dat dat wetsontwerp ten doel zal
hebben, de kwestie finaal op te lossen; dat het niet zal zijn een halve maatregel,
waardoor die angel in ons politieke leven blijft steken.’
De beloofde lager onderwijs-wet kwam eerst in 1905 in behandeling. Het bijzonder
onderwijs zou hierbij eenige meerdere ondersteuning genieten, dan tot nog toe het
geval was geweest. Bovendien werd aan de bijzondere onderwijzers pensioen van
rijkswege toegekend. Het begin van de debatten kon ik niet bijwonen, omdat ik voor
mijn gezondheid buitenslands vertoefde. Den 12en April echter was ik teruggekeerd
en voerde onmiddellijk het woord. De sociaal-demokraten hadden een amendement
ingediend, dat, als het was aangenomen, het leerplan, de te gebruiken boeken, e.d.
aan de goedkeuring van den distrikts-schoolopziener zou hebben onderworpen. Bij
de toelichting ontwikkelde ik ons standpunt: wij wilden wel subsidie aan de bijzondere
scholen toestaan, maar slechts in ruil voor voldoende waarborgen voor de
deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs.
In het vorige jaar was een wijziging van de hooger onderwijs-wet behandeld,
waarbij aan bijzondere universiteiten dezelfde rechten voor de door hen te verleenen
graden werden gewaarborgd als aan de openbare. Wij hebben ons tegen de
bijzondere universiteiten met groote kracht verzet. Voor mij was de kwestie van het
bijzonder lager onderwijs van geheel anderen aard, dan die van het middelbaar en
hooger onderwijs. Bij het lager
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onderwijs erken ik het recht van de ouders om de kinderen in hun geest op te voeden;
doch is lager onderwijs opvoeding, middelbaar en hooger onderwijs zijn grootendeels
opleiding. Wel konden wij ons vereenigen met het voorstel, aan bepaalde richtingen
het recht te geven, aan de openbare universiteiten bijzondere leerstoelen op te
richten, zoodat ook hun stem daar zou worden gehoord. Ik toonde aan, dat het
voorstel van de regeering de bedoeling had ‘een propagandaschool voor één politieke
partij’ in te richten; dat de nieuwe universiteiten zouden zijn ‘inrichtingen, die onder
den naam van universiteiten niets anders zijn dan isoleerinrichtingen voor zwakke
geesten, die zooveel mogelijk moeten gehouden worden in de plooi, waarin de
geesten van papa en mama nu eenmaal zijn gelegd.... Inrichtingen, die dit willen
doen, zijn geen levende bronnen van waarheid, maar doodkisten voor het
wetenschappelijk leven.’
Merkwaardig was, dat er over deze kwestie feitelijk geen overeenstemming
bestond tusschen de partijen der rechterzijde. Ik toonde dit aan met vroegere
uitlatingen van Lohman en wees er op, dat men van katholieke zijde genegen was
met de bijzondere leerstoelen aan de openbare universiteiten genoegen te nemen.
Niettemin stemde de geheele rechterzijde vóór de wet; de Eerste Kamer, die nog
een meerderheid van liberalen had, verwierp haar. Kuyper antwoordde hierop door
de Eerste Kamer te ontbinden. Het gelukte op deze wijze de hooger onderwijs-wet
er door te halen. De pressie echter, die Kuyper op de koningin had uitgeoefend,
was geenszins in overeenstemming met het standpunt, dat hijzelf steeds omtrent
de plaats van de Kroon in ons staatsbestuur had verdedigd. Ik verklaarde, dat wij,
socialisten, tegen een dergelijke hanteering van de Kroon geen bezwaar hadden,
maar het was in flagranten strijd met de anti-revolutionaire staatsleer.
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Verder wees ik er op, dat wij ons eveneens konden vereenigen met de wijze, waarop
Kuyper met de Eerste Kamer had omgesprongen: ook hier was de biceps van den
krachtmensch gebruikt. ‘Temeer’, zeide ik, ‘heb ik met genoegen den minister zoo
krachtig tegen het meest konservatieve lichaam in ons staatswezen zien optreden,
omdat de biceps daarbij nu een zuiver revolutionairen arbeid verrichtte.’ Maar wat
bleef er over van Kuypers eigen theorie, dat de Eerste Kamer ‘het groote bolwerk
van de Kroon’ is, dat ‘de vastheid aan het staatsbeleid geven moet?’
Bij de eindstemming over het drankwetontwerp legde ik namens de fraktie de
verklaring af, dat wij ondanks de enkele verbeteringen, die het ontwerp bevatte, om
de ‘onleesbaarheid en ingewikkeldheid der nieuwe wet’, de ‘peuterachtige
maatregelen, waarin de regeering haar kracht heeft gezocht,’ juist als ernstige
drankbestrijders tegen zouden stemmen.
Het was bij de behandeling van de begrooting in het najaar van 1903, dat ik den
stoot gaf tot de Zwendeldebatten. Ik deed toen onthullingen over een reeks van
maatschappijen, die onder mooie voorspiegelingen, vooral bij den kleinen man,
waardelooze aandeelen trachtten te plaatsen. De laatste jaren had een soort
financieele zwendel geheerscht, die vele gezinnen in armoede had gedompeld. Ik
wees op de verliezen door de telkens voorkomende staking van betaling veroorzaakt,
tegenover de ekonomische verliezen, tengevolge van de Aprilstaking geleden, die
de regeering ons ook nu weer had verweten. Ik schilderde dit beursspel tevens als
een uiting van verval van het kapitalistisch systeem. Toen ik in den breede de
verliezen naging, die door de aandeelhouders bij de verschillende faillissementen
waren geleden, riep de heer Lohman: ‘Wat hebben wij aan dat gepraat?’, waarop
ik zeide: ‘Als het den heer Lohman niet bevalt, geef
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ik hem in overweging, naar de koffiekamer te gaan.’ Ik drong in mijn konklusie aan
op wijziging van het wetboek van koophandel. ‘Er kan voor een groot deel voor
gezorgd worden, dat het publiek niet willoos wordt overgeleverd aan het eigenbelang
der promotors van dergelijke inrichtingen.’ Mijn idee is nader uitgewerkt in mijn rede
van Juni 1906 en in 1910 belichaamd in de benoeming van de kommissie-Limburg,
waar ik tot mijn verontwaardiging geen plaats in kreeg. De benoeming van zoo'n
kommissie werd meestal aan den kamervoorzitter overgelaten. Ik wendde mij tot
hem en protesteerde ertegen, dat hij mij had gepasseerd, terwijl ik de zaak aan het
rollen had gebracht, maar in het openbaar heb ik er destijds over gezwegen. De
Zwendeldebatten maakten alom grooten indruk. Het katholieke kamerlid de Ram
was persoonlijk bij een van de door mij besproken maatschappijen, de ‘Mindrinetti’,
in den volksmond weldra ‘Minder netjes’ geheeten, betrokken en ik sommeerde
hem, zich voor de Kamer te verantwoorden. Maar de heer Nolens ging naar hem
toe en had een kort gesprek met hem. Toen vroeg de heer de Ram het woord, alleen
om te verklaren, dat hij zich niet zou verdedigen; van dat oogenblik af heb ik gedaan
of die man niet bestond.
Ik moet nog vermelden, dat onze fraktie in September 1903 een voorstel tot
Grondwetsherziening indiende, dat o.a. bevatte: algemeen kiesrecht, ook voor
vrouwen; de mogelijkheid van evenredige vertegenwoordiging; vervanging van de
Eerste Kamer door het referendum. En tenslotte moet ik nog een en ander
meedeelen over onzen strijd en kritiek gericht tegen het ministerie-Kuyper in het
algemeen.
Najaar 1903 wees ik erop, dat het blijkbaar de bedoeling was van de regeering
om het vuurtje tegen de socialisten tot 1905 brandende te houden;
socialistenbestrijding scheen het voornaamste doel van dit ka-
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binet. ‘Van beperkt partij-standpunt bezien,’ zei ik, ‘kunnen wij geen betere bestrijding
verlangen, dan die, welke wij den laatsten tijd van dr. Kuyper en zijn vrienden
ondervinden;’ maar ik verweet Kuyper ‘die kalmte en waardeering’ onmogelijk te
maken, ‘welke den noodzakelijken strijd van partijen en klassen voor veel bitterheid
kunnen bewaren, zonder hem in wezen te verzwakken.’ ‘Terwijl dr. Kuyper 12 jaren
geleden verklaarde met de sociaal-demokraten tegenover den Mammon te staan,
is hij op dit oogenblik de major-domus in het paleis van den Mammon, die dit moet
verdedigen tegen de slooping ervan door de sociaal-demokraten.’
Bij de laatste begrootingsdebatten voor de verkiezingen, in December 1904, heb
ik de staf gebroken over Kuyper, in een rede, die onder den titel ‘Nederland in het
Koalitiemoeras’ in brochurevorm is verspreid. Ik trok als konklusie uit vier jaar
christelijk bewind, dat de regeering ‘getoond heeft op zedelijk gebied onmachtig te
zijn; en dat, waar zij op sociaal gebied iets heeft gedaan of in uitzicht gesteld, zij
zich volstrekt niet van liberale, half-konservatieve burgerpartijen onderscheidt.... dat
haar aktie en propaganda uitloopt op een samentrekking van alle egoïstische,
kapitalistische, achterlijke, bekrompen elementen in ons volk rondom den
krachtmensch.’
Waar was de christelijke zachtmoedigheid bij de houding tegenover de
spoorwegstaking en hare gevolgen; waar bleven de zoo zedelijke mannen van de
rechterzijde, toen door mij de zwendelarij in de financieele wereld aan de kaak werd
gesteld? Toen was de leiding weer overgelaten aan die partij, die straks bij de
verkiezingen bestreden zal worden als buiten de zedelijke gemeenschap van het
volk staande. Ik herinnerde eraan, hoe de heer de Stuers tegen het gruwelijke
optreden van de Nederlandsche troepen in Indië had ge-
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protesteerd. ‘Wanneer een lid der christelijke partijen.... zich losmaakt van de
kapitalistische eischen van uw koloniaal bestuur, van uw politiek en hier laat spreken
zijn christelijk geweten.... dan wordt zulk een lid door zijn partij overstelpt, van alle
kanten, met een vloed van verwijten, onder anderen met dit verwijt, “dat hij het leger
heeft beleedigd”.... Toen ik verleden jaar optrad tegen de zwendelarijen.... heb ik
een der leden daar achter van zijn bank hier op de bank der beschuldiging geroepen
en hem in staat gesteld, de feiten door mij te berde gebracht, voorzoover hij er bij
betrokken was, tegen te spreken. Hij is daar verschenen, maar heeft niets kunnen
zeggen tot zijn verdediging en dat hebt gij laten gaan en hem weer handjes gegeven,
als vroeger. Maar de Stuers' optreden werd door u afgekeurd, den dag, nadat hij
voor het beste van uw christendom was opgekomen. Waar dergelijke dingen
gebeuren, zeg ik u, dat gij geen zedelijke leiding kunt geven aan ons volk.’
Tenslotte stelde ik tegenover christelijken en liberalen beiden ‘de nieuwe kracht,
waaraan ons volk behoefte heeft’, de georganiseerde arbeidersklasse. ‘Gij staat
tenslotte allen met de handen in het haar, onmachtig, omdat gij niet wilt, onmachtig,
omdat gij niet kunt, onmachtig, omdat gij uwe idealen wilt opbouwen op den bodem
van een stelsel, dat zelf ten ondergang is gedoemd!’
Ik moet tenslotte in groote lijnen het verloop weergeven van den strijd, dien ik met
de personen, die zich om het maandschrift de ‘Nieuwe Tijd’ hadden gegroepeerd,
heb moeten voeren. In de vorige hoofdstukken is reeds meer uitgebreid
medegedeeld, hoe ik die partijgenooten tegenover mij vond bij de agrarische kwestie,
bij de schoolkwestie en bij de bespreking van mijn leiding in 1903. In het algemeen
moet ik zeggen, dat
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ik den strijd tegen die richting in de Partij mede als mijn belangrijkste werk in de
beweging beschouw. Het is in dien strijd, dat de Partij haar innerlijk wezen, haar
karakter heeft gevormd.
De toetreding tot de Partij van Gorter en Mevrouw Roland Holst, die op of
omstreeks het Kongres van Arnhem van 1897 plaats vond, werd door mij met
vreugde begroet en wekte bij mij schoone verwachtingen op. Ik hoopte, dat er van
hen bezieling en geestelijke verheffing zou uitgaan voor den strijd der arbeiders.
De meer philosophische school, die zij hadden doorloopen, gaf aanleiding van hen
een verdieping te verwachten van de aktie, die wij hadden te voeren. In April 1898
schreef ik in de ‘Sociaal-Demokraat’: ‘Wij gelooven in Herman Gorter en Henriette
Roland Holst twee propagandisten voor de “inwendige zending” te hebben gevonden,
die door de arbeiders begrepen worden.... geen afdeeling verzuime dan ook, deze
sprekers.... voor zich te laten optreden.’ In het bijblad bij den eersten jaargang van
‘Het Volk’ plaatste ik van Gorter een serie artikelen over ‘De filosofie van het
socialisme’ en van Mevrouw Holst eene over ‘De klassenstrijd in de geschiedenis.’
Nog heden, terwijl Mevrouw Holst buiten onze Partij staat en in de kommunistische
beweging haar plaats niet heeft weten te handhaven, terwijl Gorter helaas niet meer
tot de levenden behoort, blijf ik er bij, dat hun lidmaatschap, zij het ook van tijdelijken
aard, de Partij ten goede is gekomen. Ik zeg dit ondanks het feit, dat ik door de
onder hun leiding gevoerde oppositie gedwongen ben geweest, èn als hoofdredakteur
van het Partijorgaan, èn als voorzitter van de kamerfraktie, een deel van mijn beste
krachten aan de bestrijding van hun optreden te besteden. Toen bleek, dat zij in mij
den vertegenwoordiger van een louter opportunistische alledags-politiek meenden
te zien,
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moest ik mijzelf en daarmede de Partij-leiding tegen hen verdedigen. Een zeker
opportunisme is nu eenmaal onafscheidelijk van iedere politieke aktie; zeker in
Nederland, waar de mentaliteit van het proletariaat helaas maar al te vaak een rem
oplegt aan het revolutionair gevoel. Hoe dan ook, strijd tusschen hen en mij kon
niet uitblijven en velen, die oorspronkelijk door den schoonen schijn van het beginsel
verlokt als hun vrienden en beschermers tegen mij optraden, hebben later getoond
een mate van opportunisme te bezitten, dat mij veel te ver ging. Men denke in dit
verband aan het incident op het Utrechtsche kongres van 1901, toen Wibaut, nadat
ik had geprotesteerd tegen Gorters voornemen om met een brief van Kautsky het
kongres inzake de agrarische kwestie te overrompelen, vlam vatte en mij
verontwaardigd mijn houding tegenover den ‘voortreffelijken Gorter’ verweet, alsof
ik dezen een geweldige beleediging had toegevoegd. Het is Frank van der Goes,
een der vertegenwoordigers van de toenmalige ‘Nieuwe Tijd’-groep, die tot op den
huidigen dag, menigmaal op niet onverdienstelijke wijze, het vaandel eener
principieele oppositie in de Partij hoog houdt.
De wetenschappelijke propaganda, die Mevrouw Holst en Gorter de eerste jaren
hebben gevoerd, is voor de ontwikkeling van de arbeidersklasse van groot belang
geweest Nooit zal ik vergeten, hoe op een stralenden voorjaarsdag mevrouw Holst,
zoo jong en opgewekt, op mijn bureau aan ‘Het Volk’ bij mij kwam en mij twee door
haar geschreven boeken aanbood. Het eene was de dichtbundel ‘De Nieuwe
Geboort’, het andere was ‘Kapitaal en Arbeid in Nederland’. Ik was in dien tijd,
tusschen mijn andere werk door, reeds aangevangen met een schets der armoede
in ons land, aan de hand van de Bosch Kemper; het laatstgenoemde werk van
Mevrouw Holst onthief mij van den plicht dien arbeid
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voort te zetten. Haar boek was voor onzen parlementairen strijd een groote steun
en ik zag in dezen arbeid datgene, wat ik van haar had verwacht.
Het ongeluk was, dat zij en Gorter weldra meenden het marxisme te moeten
prediken tegen de leiding van de Partij en haar politieke aktie. Zoo werd het marxisme
een onderwerp van voortdurenden strijd. Binnen zekere grenzen hadden deze
polemieken voor de beweging van nut kunnen zijn, maar hun eenzijdigheid en gebrek
aan menschenkennis deed dit gedeelte van hun werk vrijwel mislukken. In de vorige
hoofdstukken vindt men verschillende voorbeelden van hun gebrek aan politiek
inzicht en hun onberedeneerde oppositiezucht. Zij misten dat geestelijke verband
met de arbeidersklasse, zooals zij zich nu eenmaal in Nederland heeft ontwikkeld,
dat den grondslag moet vormen van een vruchtbare sociaal-demokratische aktie.
Het optreden van de ‘Nieuwe Tijd’-groep in de Nederlandsche partij viel samen met
den grooten strijd tusschen marxisten en revisionisten in Duitschland, een strijd over
de theorie. Tegelijkertijd was in Frankrijk praktisch de vraag van het reformisme aan
de orde gesteld door het toetreden van den socialist Millerand tot een burgerlijk
ministerie. Een veel voorkomende vergissing is, dat men deze twee tegenstellingen
vereenzelvigt. Het verschil is, dat revisionisme van theoretischen aard is: een
gewijzigde opvatting van het marxisme; terwijl het reformisme zich beweegt op het
terrein der praktische politiek: een toenadering tot de burgerlijke politiek en een
streven om met de burgerlijken zooveel mogelijk samen te werken. Toch vloeien
beiden in vele gevallen uit dezelfde beschouwingswijze en gedachtengang voort.
Het eene is het produkt van de Duitsche theorie, het andere van het Fransche
parlementarisme.
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Van de zijde der ‘Nieuwe Tijd’-groep stelde men het zoo voor, alsof hun strijd tegen
de Partij-leiding, vooral tegen mij, dezelfde was als de strijd, dien Kautsky in
Duitschland tegen den revisionist Bernstein voerde en burgerlijke kranten en
geschiedschrijvers hebben die voorstelling gereedelijk overgenomen. Toch is zij
volkomen onjuist; theoretisch stond ik dichter bij de ‘Nieuwe Tijd’-groep dan bij de
revisionisten. In Bernsteins kritiek op het marxisme komen verschillende punten
voor, die ik moest beamen, die trouwens iedereen tegenwoordig beaamt. Maar over
het algemeen stond ik aan de zijde van zijn tegenstander Kautsky. De tegenstelling,
die de Nederlandsche partij verdeelde, betrof de praktische politiek; zonder mij ook
maar in het minst met een reformisme als dat van Millerand solidair te voelen, had
ik hier, gesteund door mannen als Vliegen, die mate van reformisme te verdedigen,
die onafscheidelijk is van allen praktischen arbeid.
Op het internationaal socialistisch kongres, dat in 1904 te Amsterdam werd
gehouden, vormden de theoretische en praktische geschillen binnen de socialistische
partijen den hoofdschotel. Reeds het kongres van 1900 te Parijs had een uitspraak
moeten doen over het ministerschap van Millerand. In de kommissie, die deze
kwestie bestudeerde, had ik met Mevrouw Roland Holst namens de Hollandsche
delegatie zitting. Er kon geen eenstemmigheid bereikt worden; de resolutie van de
meerderheid, door Kautsky ontworpen, werdin de openbare zitting door Vandervelde
verdedigd, terwijl Ferri een door hem en Guesde, den leider van den Franschen
linkervleugel, ingediende minderheidsresolutie toelichtte, die verbood ‘deelneming
van socialisten aan burgerlijke regeeringen, tegenover welke de socialisten in een
staat van onverzettelijken weerstand moeten blijven.’ De motie-Kautsky bevatte o.a.
het volgende: ‘Het binnentreden van een enkelen socialist in een burger-
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lijke regeering kan niet worden beschouwd als het normale begin der verovering
van de politieke macht, doch slechts als voorbijgaand uitzonderingsgeval, een
tijdelijke uitweg uit een dwangpositie. Of in een bepaald geval de politieke toestand
deze gevaarlijke proefneming noodzakelijk maakt, is een vraag van taktiek en niet
van beginsel.’ Verder veroordeelde de resolutie in scherpe termen een
discipline-breuk, als door Millerand was gepleegd, die zonder overleg met de partij,
laat staan volgens haar opdracht, een ministerzetel had aanvaard. Het belang van
deze resolutie was, dat de zaak hiermee tot haar ware proporties, namelijk tot een
vraag van taktiek, die op ieder oogenblik voor ieder land apart moet worden
beschouwd, werd teruggebracht; ook Jaurès, de leider van de groep, waartoe
Millerand destijds behoorde, sprak zijn instemming met de resolutie uit, die met 29-9
stemmen werd aangenomen.
Naast de Parijsche beslissing stond die van het Duitsche partijkongres te Dresden
in 1903, waarin revisionisme en reformisme scherp werden veroordeeld. De
belangrijkste passages uit deze resolutie luidden: ‘Het kongres wijst op de meest
energieke wijze het revisionistisch streven af, dat de strekking heeft een wijziging
te brengen in onze beproefde en roemrijke taktiek.... Het gevolg van een dergelijke
revisionistische taktiek zou zijn, van een partij, die de snelst mogelijke omvorming
beoogt van de burgerlijke in de socialistische maatschappij - dus van een
revolutionaire partij in de beste beteekenis van het woord - een partij te maken, die
zich tevreden stelt met een hervorming der burgerlijke maatschappij.’
Het was met deze motie, dat de Duitsche delegatie naar het kongres van
Amsterdam kwam, met de bedoeling deze uitspraak internationale geldigheid te
verschaffen. De Fransche marxisten onder leiding van Guesde
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hoopten in de resolutie steun te vinden in den strijd tegen de richting-Jaurès. De
behandeling van de kwestie werd opgedragen aan de politieke kommissie, waarvan
ik voorzitter werd. De Nederlandsche delegatie had een resolutie ingediend, die
een tijdelijk bondgenootschap met burgerlijke partijen niet uitsloot en ook verder de
resolutie-Kautsky van 1900 wilde handhaven; vóór de stemming trokken wij ons
voorstel in en schaarden ons achter Vandervelde en Victor Adler, die een resolutie
hadden voorgesteld, die het principieele gedeelte van de Dresdener resolutie
handhaafde, doch het revisionisme en reformisme niet nog eens uitdrukkelijk
veroordeelde. Het Duitsche standpunt werd in de kommissie niet alleen door Kautsky,
maar ook door Bebel verdedigd. De laatste hield een rede van anderhalf uur, waarin
hij, van de zijde van de ‘Nieuwe Tijd’-groep blijkbaar verkeerd ingelicht, beweerde,
dat de Hollandsche partij denzelfden kant zou zijn opgegaan als de Fransche, indien
de gebeurtenissen van 1903 ons niet van de dwalingen onzes weegs hadden doen
terugkeeren. Aan eenzelfde bevooroordeelde meening ontsproot zijn verwondering
over de felheid, waarmede ik bij de begroeting van het kongres de houding van de
christelijke regeering tegenover de slachtoffers van de stakingsbeweging geeselde.
Hij wist blijkbaar niet, dat deze uitingen overeenkwamen met de wijze, waarop ik
mij in de Kamer en elders over die houding had uitgelaten.
In de kommissie kwam eerst Vandervelde tegen het Duitsche standpunt op; hij
zou het beter hebben geacht, indien de Internationale de Parijsche resolutie van
1900 had gehandhaafd, maar nu de zaak eenmaal aan de orde was, stelde hij met
Adler de bovengenoemde resolutie voor. Ook ik verzette mij tegen de Dresdener
resolutie en wees erop, dat de beteekenis van het revisionisme zeer werd
opgeblazen. ‘Het Duitsche revisionisme’, zeide ik, ‘is een literaire stroo-
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ming, meer niet.’ Victor Adler sloot zich geheel bij het door mij gesprokene aan.
Tenslotte verdedigde Jaurès in een lange rede zijn standpunt. Hij toonde hier het
beste van zijn politieke en moreele kunnen, met al de kracht van zijn groote figuur.
Guesde kon hem niet laten uitspreken en als voorzitter was ik gedwongen Guesde
eenige malen tot de orde te roepen, waarop hij, kleingeestig als hij was, nijdig werd
en mij een vrij beleedigend antwoord gaf. Ik meende echter als voorzitter daarop
niet te moeten ingaan en deed alsof ik het niet had gehoord. De meerderheid van
de kommissie vereenigde zich met de Dresdener resolutie; toch werd namens de
minderheid ook het voorstel Vandervelde-Adler aan het kongres voorgelegd.
Op verzoek van Adler, Bebel en anderen presideerde ik de openbare zitting, waar
deze kwestie werd behandeld. Hier had het beroemde debat tusschen Bebel en
Jaurès plaats, waarin de beide standpunten inzake de taktiek op onovertroffen wijze
werden ontwikkeld. Het voorstel Vandervelde-Adler, dat het eerst in stemming kwam,
werd verworpen bij staking van stemmen; de Hollandsche delegatie had vóór
gestemd. Toen werd de Dresdener resolutie aangenomen met 25-5 stemmen en
12 blanco; de Hollandsche stemmen waren hierbij blanco uitgebracht.
Het optreden der ‘Nieuwe Tijd’-groep in Nederland begon meer en meer het karakter
van een ‘partij in de Partij’ aan te nemen. Toen een der vurige aanhangers van die
richting, Mendels, tot propagandist was benoemd te Zaandam, deed zich bij dezen
partijgenoot het eigenaardige verschijnsel voor, dat hij weigerde zijn bezoldiging te
ontvangen uit handen van het P.B. en zich door Gorter liet honoreeren. Hoewel
deze houding totaal in strijd was met de organisatorische eenheid van de Partij,
hebben wij er nooit een kwestie
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van gemaakt. Wel heeft het P.B. zich sterk verzet, toen Gorter in 1903 ook zijn
vriend Wijnkoop op eigen kosten als propagandist in Twente wilde aanstellen. Het
werd mij steeds duidelijker, dat de aktie van de ‘Nieuwe Tijd’-groep niet alleen gericht
was tegen een door hen veroordeelde richting in de partijleiding, maar ook tegen
mij persoonlijk. Langs verschillende partikuliere wegen was mij ter oore gekomen,
dat men mij in de kringen van de ‘Nieuwe Tijd’-groep als een gevaar voor de Partij
beschouwde en mij trachtte te isoleeren. Ik had het twijfelachtig genoegen als
kopvan-jut te moeten fungeeren voor hun marxistische kritiek op de partijleiding;
zelfs werd ik met Domela Nieuwenhuis vergeleken. Natuurlijk bevatte hun kritiek
wel juiste opmerkingen en zijn er ook door mij verschillende fouten gemaakt. Zoolang
mogelijk heb ik getracht het goede element in hun oppositie, in een land als het
onze, waar de polsslag van den klassenstrijd slechts zwak is, te waardeeren, maar
op den duur werd zij onhoudbaar voor de strijdbaarheid en werfkracht van de Partij.
Voortdurend lagen Gorter c.s. op de loer of zij bij mij geen opportunistische
afdwalingen konden ontdekken. Ik was het mikpunt van allerlei aanvallen, die mij
in mijn kracht naar binnen en buiten moesten verzwakken. Het ligt voor de hand,
dat de aanhangers van de radikale theorieën in de burgerpers werden voorgesteld
en geprezen als de eerlijke, konsekwente strijders, terwijl mij sedert dien het predikaat
‘de sluwe taktikus’ werd vereerd. Voortdurend werd mijn eerlijkheid in twijfel
getrokken. Ik zal hier niet nader ingaan op de wijze, waarop ik bestreden werd;
slechts één voorbeeld. Naar aanleiding van de schoolkwestie had ik in een artikel
in ‘Het Volk’ van 21 December 1901 betoogd, dat de socialisten uit beginsel
voorstanders moeten zijn van de vrije school. Verdergaande met de
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behandeling van enkele speciale punten, schreef ik: ‘Maar afgezien van het
beginsel....’ Mevrouw Roland Holst leidde daaruit af: ‘Om voor de sekteschool te
zijn moet van het beginsel worden afgezien.’ Dit is eenvoudig vervalsching van wat
ik geschreven had. Het bewijst, dat fanatici, al zijn zij zeer hoogstaande personen,
gevaar loopen de grenzen van een eerlijken strijd uit het oog te verliezen.
Dat men het er op toelegde, mij geheel te isoleeren, bleek ook uit een brief van
Duys aan Mendels, waarvan eerstgenoemde mij later een afschrift zond. Duys had,
toen hij pas in de beweging was, een gesprek met Mendels, waarin uitkwam, dat
Duys in verschillende opzichten met mij gelijken streek hield. Toen zeide Mendels:
‘God, God, ook al met Troelstra. Wij gaan met Troelstra den geheel verkeerden weg
op, denzelfden weg als met Domela. Troelstra moet eens wat meer losgelaten
worden en geïsoleerd, vooral door de jongeren in onze Partij.’
Het is te begrijpen, dat mijn positie als leider op die manier bijzonder moeilijk
werd. Steun kreeg ik feitelijk van geen enkele zijde; in dien tijd heeft mij dat zeer
verbitterd; achteraf gezien, vind ik het wel begrijpelijk. In het voorgaande heb ik
reeds vermeld, dat mijn theoretisch standpunt verschilde van dat van de revisionisten
hier te lande, terwijl ook mijn revolutionair temperament tot botsingen met die
personen moest leiden; door de marxisten van de andere zijde fel aangegrepen,
stond ik onder de leidende figuren vrijwel alleen.
Men herinnert zich, dat ik in 1900 de hoofdredaktie van ‘Het Volk’ slechts met een
bezwaard gemoed had aanvaard. Van de verschillende omstandigheden, die deze
funktie voor mij zoo moeilijk maakten, was de oppositie van de ‘Nieuwe Tijd’-groep
de belangrijkste. De voortdurende beschuldigingen van beginselverza-
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king en opportunisme deden mij inzien, dat het weldra tot een strijd over mijn
hoofdredakteurschap zou komen en om als voorwerp van strijd in de Partij dienst
te doen, daartoe gevoelde ik geen lust. Daarom schreef ik reeds vóór het kongres
van Groningen, in Maart 1902, een brief aan het P.B., waarin ik mededeelde, de
hoofdredaktie niet meer te zullen aanvaarden. Ik gaf een overzicht van de wijze,
waarop ik door de ‘Nieuwe Tijd’-groep werd aangevallen en toonde aan, ‘dat ik het
grootste deel van mijn tijd en moeite moet besteden aan interne partij-zaken, wat
op de toon en inhoud van het blad een allesbehalve gunstigen invloed uitoefent.’
Het was de aandrang van het P.B. en mijn mederedakteuren, die mij tenslotte
bewoog op mijn post te blijven.
Intusschen bleef ik uitzien naar iemand, die mij zou kunnen opvolgen en in Januari
1903 had ik een onderhoud met R.N. Roland Holst over de vraag of zijn vrouw niet
genegen zou zijn als hoofdredaktrice op te treden. Het kwam mij namelijk voor, dat
het voor de hand lag, indien ik voor de kritiek der ‘Nieuwe Tijd’-groep week, één der
hunnen de gelegenheid te geven, te toonen, dat zij de funktie beter konden vervullen
dan ik. Hij antwoordde mij echter, dat daarvan reeds om gezondheidsredenen geen
sprake kon zijn.
Na de felle aanvallen, die ik naar aanleiding van mijn leiding in 1903 had
ondergaan, bood ik tegen het kongres van Enschedé wederom mijn ontslag aan,
na er mij van te hebben overtuigd, dat Tak bereid was de funktie van mij over te
nemen. Met het oog op den indruk, dien dit aftreden, zoo kort na de Aprildagen,
naar buiten zou maken, drong Tak er echter op aan, dat ik tenminste tot het najaar
van 1903 zou aanblijven en me eerst door het kongres zou laten herbenoemen. Die
meening werd door het P.B. gedeeld en zoo droeg ik in den herfst het
hoofdredakteurschap aan Tak over. Het ligt voor de hand, dat ik op dat oogenblik
niet
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in het publiek ging verkondigen, dat het de houding van de ‘Nieuwe Tijd’-groep was,
die mij tot aftreden bewoog. Naar buiten werd niet anders meegedeeld, dan dat
persoonlijke redenen mij noopten heen te gaan.
De dood van mijn schoonmoeder had mijn gezondheidstoestand geschokt. Ik herinner
mij, hoe ik de trap was opgezwoegd naar het sekretariaat der Partij, om daar een
vergadering bij te wonen van het P.B., waar ik mijn plan mededeelde, eenigen tijd
rust te nemen. Ik maakte een erg minnen indruk en het was Mevrouw Holst, die,
wijzende op mijn moeilijke huiselijke omstandigheden, woorden van deelneming
sprak. Zij noemde mijn leven zeer zwaar, maar terwijl ik naar haar sympathieke
woorden luisterde, kwam de gedachte bij mij op, dat ik van den kant van haar en
haar vrienden bij die moeilijkheden wel heel weinig steun had ondervonden.
Op het internationaal socialistisch bureau had ik kennis gemaakt met den zoon
van Josef Dietzgen, den bekenden proletarischen philosoof. De zoon was na afloop
van zijn studie naar Amerika gegaan, waar hij in kontakt leefde met verschillende
Duitsche socialisten, die zich daar tengevolge van de socialistenwet hadden
gevestigd. De oude Dietzgen, een leerlooier, had zich opgewerkt tot een philosoof
van groote beteekenis en hoopte, niet meer gedrukt door maatschappelijke zorgen,
zijn arbeid in Amerika te voleindigen. Zijn zoon moest hem daartoe de mogelijkheid
verschaffen, door zich in Amerika een goede positie te veroveren. Werkelijk
ontwikkelde de jonge Dietzgen zich tot een Amerikaansch millionair, zonder het
socialisme ontrouw te worden. De overmatige arbeid, door hem in zijn Amerikaansche
periode verricht, heeft gemaakt, dat hij zich uit de socialistische propaganda,
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waaraan hij zich na zijn terugkeer had gewijd, moest terugtrekken.
Piëteit jegens zijn vader heeft zijn gansche leven beheerscht. Er is iets bijzonder
aandoenlijks in, dezen man waar te nemen in zijn voortdurende pogingen, de
wetenschappelijke theorieën van zijn vader te verbreiden, te populariseeren, tegen
alle mogelijke aanvallen te verdedigen en als een kostbaar stuk socialistische kultuur
aan de nakomelingen over te leveren.
Als groot-werkgever heeft hij kostelijke inrichtingen voor zijn personeel in het
leven geroepen. Groot vriend van Kautsky en Bebel, leefde hij geheel mede met
den strijd der Duitsche partij. Hoe steil en beslist in zijn opvattingen hij ook was, van
het eerste oogenblik won hij mijn onvoorwaardelijke hoogachting en sympathie. Het
was een geluk voor mij, dat Dietzgen mij in de bovengenoemde periode van inzinking
uitnoodigde, als zijn gast te Locarno eenige weken rust te komen nemen.
Te Locarno vond ik een figuur terug, die in mijn eerste deel, ‘Wording’, voorkomt:
het meisje, waarvoor ik als jongen van 19 jaar een platonische liefde had gekoesterd.
Zij was met een Leeuwarder dokter getrouwd en bevond zich met haar man en hun
kind te Locarno. Zij had mijn vriend Dietzgen mededeelingen gedaan over mijn
slechten gezondheidstoestand en het was daaraan, dat ik mijn uitnoodiging door
Dietzgen te danken had. Het was mij aangenaam de kennismaking met het vroegere
voorwerp mijner droomen te kunnen hernieuwen aan een maaltijd, waartoe zij en
haar man mij in hun hotel uitnoodigden. Het was in den tijd van de vasten en bij een
tocht naar Milaan maakte ik kennis met het vastenavondfeest in die stad. Het
imponeerde mij zeer; het was, in tegenstelling tot Keulen en andere plaatsen, een
waar feest der schoonheid. In het beroemde Scala woonde ik een pracht-uitvoe-
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ring bij van de Aïda en na een bezoek aan het oude klooster Certosa bij Pavia
kwamen wij weer thuis.
Toen ontving ik een brief van Tak, waarin hij mededeelde, de hoofdredaktie te
willen neerleggen en mij vroeg dat werk weer op mij te willen nemen. Ik had naar
aanleiding van dezen brief een onderhoud met Dietzgen, die verschillende bezwaren,
die ik tegen het voldoen aan Taks verzoek voelde, weerlegde en er op wees, dat
het werk van den hoofdredakteur kollektieve arbeid moet zijn, een opmerking, die
later mijn opvatting van het hoofdredakteurschap ten opzichte van de ‘Nieuwe
Tijd’-groep en andere organisaties bepaalde. Ik antwoordde Tak, dat ik alleen aan
zijn verzoek kon voldoen, als ik van de welwillende medewerking van de ‘Nieuwe
Tijd’-menschen zeker kon zijn. Daarom schreef ik een brief aan van der Goes, waarin
ik o.a. zeide: ‘Een conditio sine qua non is, dat jij en je vrienden van de N.T. mijne
herbenoeming wenscht en bereid zijt aan de krant mede te werken; waartegenover
ik mij dan bereid verklaar, vóór de aanvaarding mijner funktie over de opvatting
mijner taak met jullie in overleg te treden en over geen belangrijke nieuwe kwestie,
zoo mogelijk, een oordeel uit te spreken, alvorens jullie in de gelegenheid te stellen,
mij van advies te dienen.’
Inmiddels was ik van Locarno naar Dresden gereisd, waar mijn vrouw een kuur
onderging en van daar naar Berlijn, waar ik een bezoek bracht aan Kautsky. Het
toeval wilde, dat Mevrouw Holst den vorigen nacht geslapen had op den divan,
waarheen mijn gastheer mij 's avonds geleidde. Met zijn eenvoudige vriendelijkheid
was Kautsky een hartelijke Wirt. Ik bracht een bezoek aan Bebel, wiens vrouw ons
heerlijke zalm opdischte op die echt-moederlijke wijze, die men in Duitsche en
Hollandsche gezinnen vindt. Met Bebel had ik een uitvoerig gesprek; ik vroeg hem
o.a., hoe hij zich de ver-
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dere ontwikkeling der Partij dacht; uit zijn antwoord meende ik tot mijn teleurstelling
te moeten opmaken, dat hij over die vraag niet had nagedacht. Natuurlijk sprak ik
met hem en Kautsky over de moeilijkheden in de Hollandsche partij en ik had daarbij
eerst het wantrouwen te overwinnen, dat de ‘Nieuwe Tijd’-menschen tegen mij in
Berlijn hadden gezaaid. Vooral mijn gesprek met Kautsky was aangenaam en gaf
mij moed het werk aan de krant opnieuw op mij te nemen. Met de Kautsky's heeft
mij sedert dit bezoek steeds een hartelijke vriendschap verbonden.
Zoo keerde ik naar Holland terug, vol goeden moed voor de taak, die ik dacht te
zullen aanvaarden. Voordat ik verder ga, moet ik echter de opmerking maken, dat
gebrek aan plaatsruimte mij dwingt, van het behandelde op de kongressen der Partij
van 1904-1907 slechts datgene te bespreken, wat den taktiekstrijd binnen de Partij
betreft. In een vergadering van het P.B. deelde ik mede, op welke voorwaarden ik
voor het hoofdredakteurschap kandidaat wilde zijn. Mevrouw Holst noemde mijn
voorwaarden ‘onzinnig’, wat weinig goeds beloofde, maar de beslissing werd tot
een volgende vergadering uitgesteld, waar Gorter en van der Goes aanwezig waren.
Ditmaal was de toon anders: wel verklaarde Gorter, dat hij en zijn vrienden liever
Tak hielden, maar nu deze vastbesloten was af te treden, zouden zij mij loyaal
steunen, zoodat ik mij voldaan verklaarde en de kandidatuur aanvaardde. Op een
volgende vergadering besloot het P.B. mij kandidaat te stellen en Tak de verdediging
van mijn kandidatuur op het kongres op te dragen.
Op het kongres van Den Haag liep de zaak wel geheel anders, dan ik mij had
voorgesteld. Wat er in het P.B. besloten was, was niet bekend gemaakt. Van
verschillende kanten oefende men bij Tak aandrang uit om in funktie te blijven,
waarbij van de zijde van de
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‘Nieuwe Tijd’-groep tegelijk zijdelingsche aanvallen werden gedaan op mijn vroeger
redakteurswerk. Inplaats van zijn besluit te handhaven, liet Tak zich beinvloeden
door de stemming onder de afgevaardigden, die, zooals vaak tegenover personen,
die een gebaar van aftreden hebben gemaakt, eenigszins sentimenteel en zeer
hartelijk was. Bovendien apprecieerde men hem als een gemakkelijk hoofdredakteur,
omdat hij het den lezers niet lastig had gemaakt door van hen beslissingen in
ingewikkelde taktiek-vragen te eischen.
Ik zelf had mij voorgenomen niets te doen om mijn kandidatuur te bevorderen.
Op een zeker oogenblik nam Tak mij terzijde en vroeg mij, wat ik ervan zou denken,
als hij toch maar bleef. Natuurlijk antwoordde ik, dat ik het geheel aan hem overliet.
Toen nu Tak zich kandidaat liet stellen, weigerde ik tegenover hem een kandidatuur
te aanvaarden en Tak werd herbenoemd. Door een en ander was ik zeer ontstemd
en ik trad, nadat de beslissing gevallen was, naar voren, om te verklaren, dat ik voor
het genomen besluit geen enkele verantwoordelijkheid kon aanvaarden.
Ik heb aan dit Haagsch kongres eenigszins zonderlinge en niet bepaald
aangename herinneringen. Toen ik met de overige leden van het P.B. op het podium
kwam, trof mij allereerst de aanwezigheid aldaar van een langen man met een doek
om zijn been. Het was professor R. Michels, uit Bazel, iemand, die sterk kritisch
stond tegenover elke ‘leiding’ en naar het heette ziek was. Wat zoo iemand onder
die omstandigheden op het Hollandsche kongres deed, was moeilijk te begrijpen.
Hij heeft later in één van zijn boeken beschouwingen gewijd aan mijn optreden op
dat kongres, hetgeen overeenkomt met mijn toenmaals ontvangen indruk, dat hij,
onzichtbaar voor het kongres, op het podium stelling had genomen om op zijn
slachtoffers rustig de noodige studies te kunnen maken.
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Ik was voldoende uitgerust om mijn gewone taak op een verkiezingskongres: het
uiteenzetten van het standpunt onzer Partij bij de verkiezingen, te vervullen. Het
belangrijkste debat werd gevoerd over onze houding bij de herstemmingen. Het
bleek hierbij, dat er onder de jonge intellektueelen een taktiek aan het opkomen
was, die de Partij in de richting van de ‘Nieuwe Tijd’ zou voeren. Sommigen gingen
zelfs zoover te eischen, dat de Partij in het geheel niet deel zou nemen aan
herstemmingen, waarbij niet eigen kandidaten betrokken waren. Bij de groep der
hyper-marxisten, die zich om Pannekoek en Gorter schaarden, behoorden ook jonge
partijgenooten als Albarda en Sannes. Uit dit debat is mijn uitspraak afkomstig, dat
ik hoopte, dat deze ‘jonge veulens’ op den duur tot degelijke karrepaarden zouden
opgroeien. Het was misschien niet fijn gezegd, maar als men de latere
gebeurtenissen nagaat, kan men niet ontkennen, dat mijn hoop is verwezenlijkt.
In mijn rede had ik aangeraden bij de herstemmingen te vragen aan de kandidaten,
hoe zij over het algemeen kiesrecht dachten en daarvan onzen steun afhankelijk te
stellen. De adviezen van de marxisten zouden praktisch zijn neergekomen op
onthouding; daartegenover stelde van Hinte het arbeidersgevoelen: ‘De arbeiders
hebben één leuze: Kuyper moet weg.’ In deze leuze werd de proletarische weg
duidelijk aangewezen. In de aangenomen resolutie verklaarde de Partij zich niet bij
de anti-klerikale partijgroepeering te laten indeelen; ook in mijn rede had ik reeds
alles gedaan om te voorkomen, dat de verkiezingsstrijd onzerzijds tegen de
klerikalen, als zoodanig, zou worden gevoerd. De resolutie zeide verder, dat wij den
strijd tegen alle burgerlijke groepen zelfstandig zouden aanvaarden en bij de
herstemming hén zouden steunen, die zich voor de urgentie van algemeen kiesrecht
zouden verklaren. Aan dit advies heeft de Partij zich gehouden en dat is goed
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geweest. Niet alleen kwam onze fraktie na de verkiezingen van 1905 in een sterke
positie, doordat noch de liberalen noch de rechterzijde een meerderheid hadden,
maar vooral was het van belang, dat onder onze leiding de arbeiders toen aan
Kuyper het antwoord op zijn optreden in 1903 hebben gegeven.
Ik heb het kongres in Den Haag ‘het slechtste kongres’ genoemd, niet zoozeer
om de besluiten, die er tot stand waren gekomen, als wel om de wijze, waarop dat
was gebeurd. Zeer trof het mij, hoe weinig het gros der partijgenooten op de hoogte
was van den achtergrond der behandelde kwesties en ik begreep, dat het
noodzakelijkste, dat mij te doen stond, was: in de Partij de arbeiders zelf
mobiliseeren, zoodat zij niet meer de taktiekkwesties aan enkelen zouden overlaten.
Daarvoor was noodig, dat de oppositie der ‘Nieuwe Tijd’-groep in haar gevaar voor
de beweging, door hen duidelijk zou worden erkend; dat zij niet meer zou worden
gevoeld als een aanval op enkele leiders, maar op de gansche Partij. Ik ging nu van
mijn kant in de oppositie en stelde mij ten doel, den arbeiders de situatie duidelijk
te maken.
Dit tijdperk werd geopend met de zoogenaamde ‘Julibrieven’, door mij in ‘Het
Volk’ van Juli 1905 geschreven onder den titel ‘De herstemmingen en nog wat.’ In
deze artikelen heb ik mij op vrij heftige wijze uitgesproken over de behandeling van
de zijde der oppositie ondervonden en de onmogelijkheid in het licht gesteld, onder
zulke omstandigheden mijn werk als partijleider te doen. De artikelen waren in
zekeren zin een ‘cri du coeur’, een uiting van opgekropte verontwaardiging, maar
tevens een ernstige waarschuwing aan de partijgenooten, het kwaad niet te laten
doorwoekeren. Mijn geduld was ten einde; er moesten andere, betere verhoudingen
geschapen worden en dat kon alleen gebeuren, door de arbeiders aan den strijd
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over de taktiek te laten deelnemen. De taktiek-debat ten op de kongressen waren
den laatsten tijd overgelaten aan de intellektueelen en enkele vooraanstaanden en
als waarschuwend voorbeeld stond mij de Italiaansche partij voor oogen, waar
hetzelfde het geval was en de partij alle vat op de massa verloor. Maar Italië had
een proletariaat, dat voor 80 à 90 pct. analfabeet was. Dit was ten onzent gelukkig
niet het geval - hier kon door krachtig ingrijpen de schade worden hersteld.
Namens de kamerfraktie woonde ik met Schaper de vergaderingen van het P.B.
bij, waar Tak, Spiekman en Helsdingen in Wijnkoop, Loopuit, Mendels en Gorter
een meerderheid van de Nieuwe-Tijd-groep naast zich hadden. Tak werd al spoedig
vervangen door Wibaut, die in dien tijd zeer dicht bij de ‘Nieuwe Tijd’-groep stond.
In ‘Het Volk’ had ik eind Augustus 1905 het voorstel gedaan, een kommissie te
benoemen om de kwestie tusschen de ‘Nieuwe Tijd’-groep en mij tot oplossing te
brengen. Tegelijkertijd had Gorter, ook namens zijn vrienden, verzocht een kommissie
van onderzoek te benoemen over mijn grieven tegen hen. Het P.B. ging op deze
verzoeken in zooverre in, dat het besloot zelf het gevraagde onderzoek ter hand te
nemen. In een brief stelde ik voor, dat onderzoek te laten loopen over de volgende
drie punten: 1ste, de herstemmingen, 2de, de redaktie van ‘Het Volk’, 3de, de positie
en het optreden van de zg. intellektueelen in de Partij. Na lange debatten, die eenige
vergaderingen in beslag namen, besloot het P.B. een onderzoek in te stellen naar
het optreden van Gorter tegenover mij en tegenover de kamerfraktie, de
beschuldiging van ‘onvaste leiding’, die tegen mij was uitgebracht, het voorgevallene
op het Haagsch kongres inzake de hoofdredaktie en de door mij gekonstateerde
desorganisatie in de partijleiding.
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Ik lichtte mijn standpunt in een schriftelijke memorie uitvoerig toe - hieruit is mijn
brochure ‘Inzake Partijleiding’ gégroeid - en verlangde van mijn tegenpartij nu
eveneens een schriftelijke uiteenzetting, die zij echter weigerde. Ik zal niet nader
ingaan op de polemieken, die ik hierover en over de gevolgde procedure in het
algemeen, met het P.B. heb gevoerd. Ook bij het rapport, dat het P.B. als resultaat
van zijn onderzoek publiceerde, behoef ik niet stil te staan. Van een werkelijke
behandeling der hangende vraagstukken was geen woord te vinden. Het was een
rapport van cijfers (zooveel ‘voor’, zooveel ‘tegen’), treurig werk, een politieke partij
onwaardig. Op het kongres van Utrecht is van dit rapport nagenoeg geen notitie
genomen.
In het najaar had het P.B. mij verzocht een manifest op te stellen aan de arbeiders.
Met het door mij ingediende koncept kon de meerderheid der ‘Nieuwe Tijd’-mannen
zich niet vereenigen, omdat ik pressie wilde oefenen op de liberale regeering, door
er aan te herinneren, hoe zij èn in de Kamer èn tengevolge van het gebeurde bij de
herstemmingen van ons afhankelijk was; ik werd naar aanleiding hiervan nota bene
beschuldigd, met de liberale regeering te ‘heulen’. Een en ander noopte mij, in
Januari 1906 aan het P.B. te schrijven, dat ik niet langer als vertegenwoordiger van
de kamerfraktie de vergaderingen wilde bijwonen.
Met het kongres te Utrecht van 1906 was het jaar onder het ‘Nieuwe
Tijd’-Partijbestuur ten einde. Algemeen heerschte er in de Partij een gevoel van
groote onvoldaanheid. In het Utrechtsche weekblad bijvoorbeeld schreef Oudegeest:
‘Er is een gevoel blijkbaar als dat, hetwelk in een verslagen terugtrekkend leger
heerscht.... De aanval, welke voortdurend moet plaats hebben op de andere partijen,
blijft van de zijde van
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het Partijbestuur achterwege en heeft alleen nog in de Kamer plaats.’ Kort voor het
kongres verscheen mijn brochure ‘Inzake Partijleiding’.
Op het kongres zelf dreigde een eindelooze en verwarde diskussie. Tak redde
de situatie met zijn voorstel, het debat over de kwesties, die de Partij-leiding betroffen,
in een kommissie te doen voorbereiden. Dit voorstel werd door den voorzitter,
Wibaut, bestreden, maar door mij warm ondersteund; ik verklaarde een kommissie
van zeven leden van verschillende richting te wenschen, benoemd door het kongres.
Nadat dit voorstel nogmaals door Wibaut en eveneens door Gorter en Mendels was
bestreden, werd het door het kongres aangenomen. In de kommissie werden
gekozen Vliegen, Schaper, van der Goes, Mevrouw Holst, Gorter, Tak en ik. De
aanhangers van de ‘Nieuwe Tijd’ begrepen, dat het voor hen den verkeerden kant
uitging. Met looden schoenen en bedrukte gezichten begaven zij zich naar het lokaal,
waar de kommissie zou vergaderen.
In de avondzitting van den tweeden dag bracht Vliegen namens de meerderheid
van de kommissie verslag uit. Hij konstateerde, dat het groote onderlinge vertrouwen
van de eerste jaren verdwenen was, ‘toen in de Partij menschen kwamen, die zichzelf
stelden als hoeders van het beginsel, die het beginsel zeiden te vrijwaren tegen
onderstelde aanvallen van anderen’. De slapte, die in de Partij heerschte, het feit,
dat wij bijna niet groeiden, schreef hij aan de onophoudelijke onderlinge diskussies
toe. Namens de meerderheid stelde hij een vijftal resoluties voor, waarvan de eerste
en de vierde ook door de minderheid van de kommissie waren aanvaard. De eerste
wees op de noodzakelijkheid, dat de verschillende richtingen binnen de socialistische
beweging eendrachtig samenwerken. De tweede resolutie luidde: ‘Het kongres,
overwegende, dat sinds eenige jaren in de Partij het verschijnsel te konstateeren
valt, dat
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stelselmatig op zekere partijgenooten het stempel van beginselzwakheid,
opportunisme, revisionisme, enz. wordt gedrukt door andere partijgenooten, die
meenen in het bijzonder bevoegd en verplicht te zijn om de Partij te bewaren voor
verwatering, afwijking van de door het beginsel voorgeschreven lijn, enz.; dat dit
verschijnsel van de andere zijde tegenstand heeft uitgelokt, die zich uit in even
grievende kwalifikaties tegen de bedoelde partijgenooten;.... betreurt dit misbruik
van de vrijheid van kritiek, welke vrijheid in onze Partij boven elken twijfel verheven
staat’ en legt de partijgenooten den plicht op, voortaan de kritiek te houden binnen
de perken, voor de eenheid van de Partij noodzakelijk. Een nadere beschouwing
over deze resolutie acht ik overbodig; zij spreekt voor zichzelf. Alleen zij vermeld,
dat Vliegen in zijn toelichting nog eens met nadruk vaststelde, dat de vrijheid van
zakelijke kritiek onverminderd bleef bestaan. Toch zou de strijd van de ‘Nieuwe
Tijd’-groep tegen deze resolutie gevoerd worden met de bewering, dat de vrijheid
van kritiek geschonden was. Later was deze resolutie ook het onderwerp van een
debat in het internationaal bureau; er had toen een uitvoerige gedachtenwisseling
over plaats, maar ook hier werden Gorter c.s. in het ongelijk gesteld.
Met de derde voorgestelde resolutie hernam de positief werkende, naar
hervormingen strevende groep weer de leiding; hier werden eischen gesteld op het
gebied der sociale wetgeving, o.a. de tienurendag met geleidelijken overgang naar
den achturendag, uitbreiding van het verbod van nachtarbeid en kinderarbeid, enz.
De twee laatste resoluties droegen het P.B. op, een onderzoek in te stellen naar de
verhouding tusschen P.B., kamerfraktie en ‘Volk’-redaktie en naar de verhouding
tusschen de Partij en de ‘Nieuwe Tijd’. Het was een ongewenschte toestand, dat
de Partij niet de min-
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ste zeggingschap had over de leiding van het wetenschappelijk maandschrift, dat
een geheel partikuliere onderneming was. In deze resoluties waren de hangende
kwesties ruim gesteld en was hun oplossing aangegeven; daartegenover viel het
peuterige rapport van het P.B. geheel in het niet. Het is mij helaas onmogelijk,
aanhalingen te doen uit het zeer bewogen debat, dat na Vliegens rede volgde.
Slechts zij vermeld, dat het amendement van Gorter c.s., waarmee zij aan de tweede
resolutie de belangrijkste passages wilden ontnemen, door het kongres met 130-62
stemmen en 25 blanco werd verworpen.
Door de weigering der leden van de ‘Nieuwe Tijd’-groep, een kandidatuur voor
het P.B. te aanvaarden, had het nieuwe P.B. de volgende, eenzijdige samenstelling:
Vliegen, Sleef, Van Kuijkhof, Helsdingen, Schaper, Spiekman en Troelstra. In een
manifest, opgesteld door Vliegen, Spiekman en mij, richtte dit P.B. zich tot de
partijgenooten; een uitgebreid onderzoek naar den toestand der verschillende
afdeelingen werd aangekondigd; bovendien deelde het P.B. mede, de wijziging van
het partij-program ter hand te zullen nemen en daarvoor een uitgebreide kommissie
te zullen benoemen, ‘waarin zooveel mogelijk allen een plaats vinden, die voor
dezen arbeid in aanmerking komen’. Het manifest eindigde met een oproep, de
grootere en kleinere twisten te staken en met nieuwen ijver aan den slag te gaan.
Ik had op de programwijziging sterk aangedrongen, in de verwachting, dat bij het
werk daaraan zou blijken, dat de zoozeer opgeschroefde tegenstellingen over het
algemeen weinig reëel waren. Nu echter weigerde dezelfde groep, die voor het P.B.
had bedankt, zitting te nemen in de programkommissie, terwijl deze personen zich
ook gezamenlijk uit de agitatie terugtrokken. Naar aanleiding van deze drievoudige
‘dienstweigering’ publiceerde het P.B. opnieuw
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een manifest, dat door mij was opgesteld. Het P.B. spreekt hierin als zijn oordeel
uit, dat ‘een onbevooroordeelde samenspreking der verschillende elementen in
onze Partij over haar ekonomische en politieke grondslagen, het beste middel zou
zijn, om bij alle verschil van meening omtrent punten van uitvoering en onderdeelen,
de principieele eenheid, die ons bindt, naar voren te brengen, zoodat een
programherziening niet anders dan versterkend en vereenigend op de Partij zal
moeten werken.’ Natuurlijk zou het kongres aan deze herziening zijn sanktie moeten
verleenen, (wat ook is geschied). De dienstweigering noemde het manifest een
besluit, dat er slechts toe kon leiden, ‘de eenheid en kracht der Partij verder te
ondermijnen.’
Wij komen thans tot het kongres te Haarlem. Het P.B. had besloten, zoo mogelijk
op dit kongres de hangende geschillen tot een einde te brengen. Pannekoek en
Gorter hadden voordien in een scherpe brochure hun standpunt nog eens toegelicht,
maar uit tallooze brieven bleek mij, dat het P.B. nu ook op warmen steun kon
rekenen. Van die briefschrijvers noem ik R. Kuyper, die scherp in het licht stelde de
wetenschappelijke tekortkomingen van de ‘Nieuwe Tijd’-redaktie en de Roode, die
mij schreef: ‘Laat, als het eenigszins kan, al wat persoonlijk is, langs je heenglijden.
Nu zijn er anderen, die dat zullen opknappen. Je hebt in de laatste maanden het
miezerige zuiveringswerk zoo rustig volbracht.... Kom er (nl. op het kongres) met
de gelooide huid van Engels, kom er hooghartig, kom als de leider.’
Het P.B. noodigde Gorter uit, op het kongres alle bestaande grieven tegen de
Partijleiding te bespreken en wees mij aan, om hem te beantwoorden. Eerst scheen
het, dat Gorter niet geneigd was, die taak op zich te nemen, maar tenslotte nam hij
de opdracht aan. Zoo werd de gelegenheid gegeven, van beide zijden de ge-
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rezen kwesties onder de oogen te zien en het kongres in staat gesteld, zijn beslissend
woord te spreken. In een drie-urige rede kweet Gorter zich van zijn taak; ik had voor
mijn repliek eenzelfden tijd noodig. Daarop begonnen de debatten, die o.a. liepen
over de vraag, of door de besluiten van Utrecht de vrijheid van kritiek aan banden
was gelegd. Hier was het, dat feitelijk voor de eerste maal het kader der Partij,
vakvereenigingsmannen en andere arbeiders, hun stem met nadruk deden hooren.
Hun oordeel kwam ongeveer hier op neer: de tegenwoordige toestand in de Partij
is onhoudbaar; inwendige strijd verhindert de noodzakelijke aktie tot verbetering
van het lot der arbeiders en tot vorming van een macht tegenover de bourgeoisie.
Kritiek is noodig, maar mag nooit het strijdkarakter van de Partij aantasten. De
‘Nieuwe Tijd’-groep heeft veel nuttig werk gedaan en wij hooren menschen als Gorter
en Mevrouw Holst gaarne voor ons spreken, maar hun streven om de Partij te
verdeelen in twee tegenover elkaar staande groepen, wijzen wij onvoorwaardelijk
af. Laat ons toch weer gezamenlijk den strijd aanbinden, wat verschil van inzicht en
zakelijke kritiek niet behoeft uit te sluiten.
Het was Mevrouw Roland Holst, die als laatste spreekster uit een en ander de
gewenschte konklusie trok. Zij kondigde aan, dat de ‘Nieuwe Tijd’-groep weer in de
propaganda zou terugkeeren. Verder zeide zij niet op intrekking der Utrechtsche
resolutie te zullen aandringen en bovendien: ‘wij willen in de toekomst met Troelstra's
zakelijke wenken rekening houden in het belang der eenheid.’
Schaper verzocht toen van der Goes, de brochure, die hij ter beantwoording van
‘Inzake Partijleiding’ had aangekondigd, na de algemeene verzoening niet te doen
verschijnen. Na eenig overleg met zijn vrienden stemde van der Goes in zoover
toe, dat hij besloot 50 genum-
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merde exemplaren te zullen laten drukken en die alleen aan de leidende organen
der Partij ter hand te stellen. De brochure had vóór het Haarlemsch kongres moeten
verschijnen, maar van der Goes had het aangewezen oogenblik daarvoor laten
voorbijgaan. De beslissing te Haarlem genomen en de daar gevoerde debatten
maakten die brochure vrijwel overbodig. Toch ware het mijns inziens beter geweest,
als het boekje op onbeperkte schaal verkrijgbaar was gesteld. De uitgave van dit
werkje droeg thans het stempel der geheimzinnigheid, waarvoor, als men het leest,
niet de minste reden blijkt te bestaan.
Zoo eindigde dit kongres, waarvan allerwege een scheuring in de Partij werd
verwacht, met een flink bad in de frissche wateren van den klassenstrijd, dat moed
en opgewektheid gaf voor verderen gemeenschappelijken arbeid. Dat hiermee alle
strijd binnen de Partij zou zijn vervallen, was natuurlijk niet te verwachten. De ‘Nieuwe
Tij’-groep had nu eenmaal eenige jongeren in den taktiekstrijd gedreven, die natuurlijk
in de door het kongres aangenomen verzoenende houding niet konden berusten.
Bovendien bleven er steeds punten van taktisch verschil over. Dit muisje zou nog
een staartje hebben. Voor het oogenblik was het voornaamste, dat er een groote
toenadering tusschen de strijdende partijen had plaats gehad en vooral, dat het
arbeiders-element zijn heilzamen invloed nu ook op de zoogenaamde intellektueelen
had uitgeoefend. Hierom was het mij na het kongres van 1905 te doen geweest en
het was mij gelukt. Ik acht dan ook het kongres van Haarlem een belangrijken stap
op den weg naar de innerlijke konsolidatie van de Partij; daarmee heeft zij zich
vruchtbaren arbeid en verderen groei mogelijk gemaakt.
De strijd hiervoor was niet vergeefsch geweest.

Eindnoten:
George Sand, 1804 - 1876, Fransch romanschrijfster.
promotors = de oprichters of gangmakers van finantieele ondernemingen.
major-domus = ontleend aan het Frankische koningschap, waar bepaalde personen waren
belast, eerst met het beheer van de huishoudelijke zaken, later ook met dat van de
staatsaangelegenheden, totdat één hunner, Pepijn de Korte, in de achtste eeuw de koningsmacht
aan zich trok.
Ferri = Italiaansch strafrechtsgeleerde, geb. 1856; vertegenwoordigde in de Internationale de
meer linksche richting.
proporties = verhoudingen, afmetingen.
Victor Adler = de leider der Oostenrijksche sociaal-demokratie, tijdens den wereldoorlog overleden.
Hij paarde aan scherpe marxistische opvattingen de buigzaamheid van taktiek, waartoe de
ingewikkelde verhoudingen in de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie hem noopten. Zijn
zoon, Friedrich Adler, is de tegenwoordige sekretaris van de Socialistische Arb. Internationale.
predikaat = hier: schimpnaam.
mij te isoleeren = mij allen te doen staan.
kollektieve arbeid = gemeenschappelijke arbeid van verschillende samenwerkende personen.
conditio sine qua non = noodzakelijken voorwaarde.
cri du coeur = kreet van hart.
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Foto's
Foto tegenover pag. 312, gedelegeerden op het int. kongres van 1904 in het gebouw
van den A.N D.B. Eerste rij van links naar rechts: Cypriani (Italië), Troelstra, Hyndman
(Engeland), Belfort Bax (Engeland), Olaf Kringen (Noorwegen), Katayama (Japan),
Plechanow (Rusland), Knudsen (Denemarken), Hillquitt (Noord-Amerika), Navroji
(Br.-Indië), Anseele (België). Ferri (Italië). Tweede rij: Van Kol, Ugarte (Argentinië),
Nemec (Tsjecho-Slowakije), Vaillant (Frankrijk), Soucup (Tsjecho-Slowakije), Rosa
Luxemburg (Duitschland), Victor Adler (Oostenrijk), Bracke (Frankrijk), Kautsky
(Duitschland), Walecki (Polen), Vandervelde (België), Cambier (Frankrijk), Longuet
(Frankrijk).
Foto tegenover pag. 313, genomen op een boottocht, den buitenlandschen
gedelegeerden aangeboden tijdens het internationaal kongres van Amsterdam.
Links o.a.: Troelstra, Mevrouw Kautsky, Klara Zetkin, Soucup. Rechts o.a.: Kautsky
(met de pet). In het midden Van Kol.
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