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Voorwoord
Het geheel van omstandigheden, in dit deel behandeld, rechtvaardigt de titel
‘Branding’, daaraan gegeven. Terwijl de strijd voor het algemeen kiesrecht in het
tijdperk, in dit boek beschreven, zijn hoogtepunt en voorloopig sukces bereikt, staan
op den achtergrond van hetgeen in onze binnenlandsche politiek plaats vond, de
toenemende bewapening en oorlogsstemming in Europa met tegelijkertijd de
daardoor gewekte vredesaktie der socialistische arbeidersbeweging. Scheuringen,
zoowel in het persoonlijk leven als in het partijleven, grijpen plaats. De herziening
van het Beginselprogram legt de grondslag zoowel voor een meer bewuste
sociaal-demokratische opvatting als voor de konsolidatie der Partij in het algemeen.
Er is echter geen sprake van, dat de arbeid aan mijn levenstaak rustiger en
gemakkelijker wordt, het tegendeel is het geval. Het gevolg is de inzinking mijner
krachten, waarmee dit boek eindigt, na de opeenstapeling van moeilijkheden, die
mij niet bestand deden blijven tegen de zedelijke en geestelijke schokken, door de
wereldoorlog veroorzaakt. Intusschen vind ik in dit tijdperk in mijn tweede huwelijk
de groote steun, die ik zoozeer behoefde.
Het plan, waarop mijn arbeid zich beweegt, is door de groei der Partij en de
zwaarder eischen, aan haar gesteld, verhoogd; haar beteekenis voor ons politieke
leven heeft zich gevestigd en steeds meer vergroot. Het werk in haar dienst wint
aan belangrijkheid, bevredigt de naar idealen strevende geest en eischt steeds meer
zelfbeheersching en geestelijk weerstandsvermogen. Zoo wordt ook in dit deel een
stuk groei beschreven; leven is groei; als het ophoudt dit te zijn, nadert het einde.
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Ik heb mij niet in staat gevoeld, de gansche stof, die voor mij ligt, in drie deelen
samen te vatten. De twee hoofdstukken, in dit deel aan den oorlog gewijd,
behandelen slechts zijn oorzaken en de problemen, die hij opwerpt. Nadat ik geruime
tijd heb besteed aan herstel van krachten, keer ik terug, hervat mijn arbeid, en ben
eenige tijd uitsluitend op internationaal gebied werkzaam met het doel, de
Internationale den noodigen invloed te doen uitoefenen op het herstel der verspreide
en verbrokkelde krachten, die elkander veelal bekampten, en op een vrede, die
door de socialistische partijen zou kunnen worden aanvaard. Herstel der
Internationale is de volgende jaren het voornaamste doel van mijn streven. Dan
volgt het einde van den oorlog met zijn revolutionaire November-periode en de
naoorlogsche politiek van onze Partij. Hieruit blijkt wel, dat het noodig is aan de drie
deelen een vierde toe te voegen.
Aan mijn trouwe medewerkers, van wie ik ditmaal zooveel moest eischen, mijn
hartelijke dank. Ik noem daarbij ook mijn vriend dr. J.S. Bartstra te Haarlem, die mij
met zijn uitnemende kennis van de internationale gebeurtenissen der laatste jaren
op zoo vriendschappelijke wijze heeft ter zijde gestaan.
Scheveningen, Sept. 1929
TROELSTRA
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I. Voorwaartsche beweging
DE ALGEMEENE WERKSTAKING - GROEI DER KIESRECHTBEWEGING - TREUB ONDER DE
ROODE VLAG - DE VRIJZINNIGEN VERLATEN HET VAANDEL - ONS VOORSTEL TOT
GRONDWETSHERZIENING - HET VROUWENKIESRECHT ALS PUNT VAN PRAKTISCHE POLITIEK

- OPRICHTING VAN HET N.V.V. - DE 10-URENDAG ALS OVERGANG TOT DEN 8-URENDAG N.V.V. EN KIESRECHTBEWEGING - INTERNATIONALE VRIENDEN - HET INTERNATIONAAL
KONGRES TE STUTTGART - POLITIEK SYSTEEM DER SOCIAAL-DEMOKRATIE
Het vorige deel heb ik besloten met het Haarlemsch Kongres van 1907.
In de jaren voorafgaande aan dit kongres deed de Nederlandsche
arbeidersbeweging een groote schrede in onze richting vooruit, zoowel door de
uitbreiding der aktie voor algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen, als door de
oprichting van de moderne vakcentrale, het N.V.V.
In de eerste plaats heb ik nog melding te maken van de diskussies over de
algemeene werkstaking op de internationale socialistische kongressen van 1900
en 1904. Van het Parijsche kongres van 1900 herinner ik mij de redevoering van
Briand, waarin hij de resolutie der Fransche delegatie verdedigde, een meesleepend
stuk welsprekendheid. Deze resolutie stelde de algemeene werkstaking voor als
dát revolutionaire middel van politieke aktie, dat zich het best aanpast aan de
strijdwijze, door het kapitalisme aan het proletariaat opgedrongen. Het kongres
echter nam een andere resolutie aan, waarin de kwestie voornamelijk tot een zaak
van organisatie werd teruggebracht en de onuitvoerbaarheid van een algemeene
werkstaking op dat oogenblik werd gekonstateerd. De in deze resolutie voorkomende
passus, dat ‘werkstakingen en boykots noodzakelijke middelen zijn voor de
arbeidersklasse bij de vervulling van haar taak’, is nietszeggend oftewel een waarheid
als
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een koe. Men heeft blijkbaar de zaak niet aangedurfd, hetgeen geen verwijt
beteekent, daar werkelijk, getuige de gebeurtenissen in ons land in 1903, de
organisatie der arbeiders nog niet dien omvang had aangenomen en door zoodanigen
geest was bezield, dat het vraagstuk voor ernstige beslissing rijp was.
Als één der jongeren uit dien tijd was ik natuurlijk zeer onder den indruk van de
redevoering van Briand. Deze heeft in zijn latere politieke leven veel over die rede
van 1900 moeten hooren; immers, als minister kon hij de in 1900 ontwikkelde
theorieën niet in praktijk brengen. Hij was toen regent in een kapitalistischen staat
geworden en als zoodanig kon hij zijn optreden op het Parijsche Kongres als niet
meer beschouwen, dan als een uitvloeisel van de romantische periode, waarin ook
hij blijkbaar toentertijd verkeerde. De propagandist voor het strijdende proletariaat
moet evenzeer ontvankelijk zijn voor romantiek, als de staatsman verplicht is tot
vaak overgroote nuchterheid - ook ten onzent worden menschen gevonden, die de
juistheid dezer stelling aan den lijve hebben ervaren. Met dat al heeft Briand in zijn
lange staatsmansleven zeer veel gepresteerd. Dit geldt vooral voor zijn werk in den
Volkenbond en daarmede in verband den invloed, door hem op de verandering van
den volksgeest in Frankrijk, ten gunste van een verzoening met Duitschland,
uitgeoefend. De gewezen socialistische partijleider, voorstander van den scherpsten
vorm van klassenstrijd, is een gemoedelijk ontwerper van kompromissen tusschen
de regeeringen der verschillende landen geworden.
De behandeling van de algemeene werkstaking op het Nederlandsch Partijkongres
van 1904 moet beschouwd worden als een inleiding op de debatten over dit vraagstuk
op het internationaal kongres van datzelfde jaar. Mevrouw Holst verdedigde te
Dordrecht een resolutie, die in het P.B. met algemeene stemmen op één na,
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die van Spiekman, was aangenomen. De resolutie konstateerde ‘dat de noodzakelijke
voorwaarde voor het slagen eener werkstaking op groote schaal is een sterke
organisatie en een zichzelf opgelegde discipline der arbeidersklasse; acht de
volstrekte algemeene werkstaking in dien zin, dat alle arbeiders op een gegeven
oogenblik den arbeid neerleggen, onbestaanbaar, omdat zij elk bestaan, dus ook
dat van het proletariaat onmogelijk maakt’; zegt verder, dat ‘een werkstaking, die
zich over voor het ekonomisch leven gewichtige of een groot aantal takken van
bedrijf uitstrekt, een uiterste middel kan zijn om belangrijke maatschappelijke
veranderingen door te zetten of zich tegen reaktionaire aanslagen op de rechten
der arbeiders te verzetten.’ In de twee laatste, op voorstel van mij toegevoegde
alinea's, waarschuwt de resolutie de arbeiders, zich niet door de anarchistische
propaganda voor dit strijdmiddel op sleeptouw te laten nemen ‘en wekt hen op, door
ontwikkeling hunner organisatie hun eenheid en macht in den klassenstrijd te
versterken, daar, indien de werkstaking voor een politiek doel te eeniger tijd noodig
en nuttig mocht blijken, haar welslagen daarvan zal afhangen.’ Zonder de algemeene
staking te verwerpen, werd dus tot de uiterste voorzichtigheid met dit strijdmiddel
aangespoord.
Bij het debat waarschuwde Vliegen voor het gevaar, dat bij een algemeene staking
de arbeiders het meest zouden lijden en het eerst gebrek aan voedingsmiddelen
zouden krijgen. Ik sloot mij grootendeels bij hem aan, maar verdedigde de
voorgestelde resolutie als een kompromis van de verschillende meeningen binnen
de Partij. Ik raadde aan, dit zwaard van Damocles boven de bourgeoisie te laten
hangen, maar voegde er aan toe: ‘Het moet niet aan een zijden draad, maar aan
een sterk kabeltouw hangen; wij zelf zullen beslissen, wanneer dat moet worden
doorgesneden en wat mij betreft,
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ik zal dit waarschijnlijk steeds afraden.’ De resolutie werd met 135 tegen 39 stemmen
aangenomen.
Deze resolutie, door de Hollandsche delegatie op het Internationaal Kongres van
Amsterdam gebracht, vormde daar den grondslag van de besprekingen. In de
kommissie werd zij, ondanks het verzet van Briand, die haar ook nu weer te
voorzichtig vond, aangenomen. Bij de openbare behandeling trad mevrouw Roland
Holst wederom als inleidster op. Vliegen verzette zich tegen het aanvaarden der
algemeene staking, onder welke voorwaarde ook, en door enkele afgevaardigden,
die dicht bij het syndikalisme stonden, o.a. de Franschman Allemane, werd een
scherpere uitspraak gevraagd. Nadat echter de andere voorstellen verworpen waren,
nam het kongres met 36-4 stemmen en 3 onthoudingen de Hollandsche resolutie
aan.
Het is hier de plaats iets meer over het vraagstuk der algemeene, of beter gezegd
politieke massa-staking der arbeidersklasse te zeggen. De eigenlijke moeilijkheid
ligt hierin, dat het proletariaat, dat in het algemeen behoefte heeft aan aktie, aan
die behoefte ook moet kunnen voldoen, wil het niet verkommeren in een atmosfeer
van dadeloosheid en gebrek aan weerstandsvermogen. Het is onjuist te doen, alsof
in deze volkomen vrijheid van handelen bestaat; biedt de gewone aktie in parlement
en vakbeweging genoeg gelegenheid tot het voeren van een politiek, berustend op
de behoeften der arbeidersklasse, dan kan er natuurlijk van een politieke
massa-staking geen sprake zijn. Het is in het algemeen onmogelijk de politieke
massa-staking als een normaal middel van aktie te beschouwen; zij vreet de physieke
en mentale kracht der arbeiders binnen niet al te langen tijd op, wat niet met de
gewone parlementaire en vakbewegings-aktie het geval is. Wat echter de
parlementaire aktie betreft, de mogelijkheid
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om zich daarin uit te leven en haar te bezigen tot het vervullen van de meest
wezenlijke eischen, die de arbeiders, vooral bij toenemend socialistisch bewustzijn,
stellen, staat allerminst vast. Het parlement van onze dagen is weinig meer dan een
kamouflage van de ekonomische en daardoor indirekt politieke oppermacht der
grootkapitalisten. Het zal bovendien een grondige wijziging moeten ondergaan, om
voor zijn taak, vooral op sociaal gebied, berekend te zijn.
Eén van de treurigste en voor den socialen vrede meest bedenkelijke
verschijnselen is de onmacht, waarin het parlementaire stelsel, vooral na den oorlog,
verkeert. Deze dwingt de sociaal-demokratie in de vertegenwoordigende lichamen
tot een politiek, die de eischen van het socialistisch proletariaat al minder en minder
kan bevredigen. Om het kort te zeggen: de afvoerbuis voor het politieke willen en
verlangen der massa raakt op deze wijze steeds meer verstopt. Hieronder lijdt niet
alleen de arbeidersklasse, maar ook het parlement zelf; met zeker angstgevoel
vraagt men zich bij het konstateeren van de parlementaire machteloosheid af,
waartoe dit op den duur zal moeten leiden.
Om den tegenwoordigen tijd te begrijpen, dient men bovenal rekening te houden
met de politieke onmacht der arbeidersklasse, die niet alleen aan het parlement,
maar ook en vooral aan haar eigen gebrek aan kennis, met name op produktiegebied
en aan haar zedelijke vervlakking, onder den invloed der kapitalistische moraal, te
wijten is. De kapitalistische moraal leidt linea recta naar strijdmiddelen, waarbij de
eerste eischen der menschelijkheid met voeten worden getreden. Ook hierdoor
wordt op den duur de strijdmethode der arbeiders beïnvloed en als het zoo verder
gaat met de verkommering der parlementaire aktie, is het de vraag of er geen tijden
zullen aanbreken, waarin het vraagstuk der politieke massastaking opnieuw naar
voren dringt om aan
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de opgekropte teleurstelling van het proletariaat lucht te geven. Het aan de orde
stellen van dit vraagstuk zal evenwel beteekenen, de revolutie aan de orde stellen;
er zijn genoeg elementen, bereid, om op het geschikte oogenblik de lont in het kruit
te steken.
Het is daarom de taak van de leiders der moderne arbeidersbeweging, om in dit
tijdperk van feitelijke dadeloosheid het opgroeiend geslacht door ontwikkeling van
zijn geestelijke en zedelijke krachten rijp te maken voor een periode van aktie, waarin
daaraan zwaarder eischen zullen worden gesteld, dan nog ooit tevoren aan het
proletariaat gesteld zijn.
Wij zijn nu genaderd tot de behandeling van de beweging voor algemeen kiesrecht.
In ‘Groei’ is reeds vermeld de tot-stand-koming in 1899 van het Komitee voor
Algemeen Kiesrecht, waarbij, naast de S.D.A.P., de Socialistenbond en de Radicale
Bond, een 42-tal vakvereenigingen en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht zich
hadden aangesloten. De samenstelling van dit komitee is aan vele veranderingen
onderhevig geweest, vooral de houding van de vakvereenigingen was aanvankelijk
zeer onzeker. Het N.V.V., over welks oprichting later, wenschte in die houding
eenheid te brengen. Het verklaarde zich bereid in zijn geheel aan den strijd voor
het kiesrecht deel te nemen, zonder verantwoordelijkheid voor de leiding, die alleen
aan de S.D.A.P. zou komen. Het P.B. stelde daarom na overleg met het
N.V.V.-bestuur aan het Arnhemsch Partijkongres van 1908 voor, het kiesrechtkomitee
op te heffen. Dat ging des te makkelijker, daar de Socialistenbond was ontbonden
en de Radicale Bond in den Vrijzinnig-Demokratischen Bond was opgegaan, die
niet aan het komitee had meegewerkt. Wel hadden de Vrijzinnig-Demokraten
oorspronkelijk deelgenomen aan de jaarlijksche betoogingen. Doch na de groote
betoo-
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ging te Utrecht op 17 September 1905 kwam het tot een breuk. Ik heb Treub en
andere Vrijzinnig-Demokraten daar nog zien demonstreeren onder de tonen van
het Vrijheidslied en achter de roode vlag en de bijl, attributen van de revolutie.
Bovendien weigerden de heeren Treub en Marchant, die als sprekers optraden, de
motie van het komitee in stemming te brengen, daar zij zich te zeer ergerden aan
den ‘toon’. De motie immers noemde het ‘een schande’, dat nog steeds de
‘parlementaire overheersching en onderdrukking’ bestond van een klein deel van
het volk over de groote massa. Dit werd de heeren te bar en zij gingen over tot de
stichting van een eigen ‘a-sociaaldemokratisch’ komitee voor algemeen kiesrecht,
dat nimmer iets van beteekenis heeft gepresteerd.
De jaarlijksche demonstraties werden door een steeds stijgend aantal personen
bezocht. In 1902 waren te Utrecht 7000 betoogers bijeen, in 1903 te Rotterdam een
kleine 10.000; in 1904 in Den Haag ruim 10.000; de volgende jaren bleef het aantal
demonstranten groeien. De betooging te Amsterdam van 1906 telde 15.000
bezoekers. De volgende betooging zou in 1907 in Den Haag worden gehouden,
maar daar de Haagsche burgemeester de deelneming van militairen aan den optocht
verbood, had zij te Rotterdam plaats onder deelneming van 20.000 manifestanten,
terwijl een honderdtal matrozen en mariniers, die in den stoet meeliepen, menige
ovatie van het publiek in ontvangst hadden te nemen. Hoewel het verbod in Den
Haag bleef gehandhaafd, had daar toch de volgende kiesrechtmanifestatie plaats.
Zij kenmerkte zich door verhoogde vastberadenheid en strijdlust, waartoe niet weinig
bijdroeg, dat minister Heemskerk de voorstellen tot Grondwetsherziening van het
liberale ministerie had ingetrokken.
Ik heb over de deelneming der matrozen aan deze ma-
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nifestatie inlichtingen gevraagd bij mijn vriend Verstegen; deze schrijft mij: ‘De
demonstratie had in Den Haag plaats aan het einde van de Hoefkade op een weiland.
Uit verschillende plaatsen in Nederland waren een 80-tal matrozen en mariniers
naar Den Haag gekomen. Maar tot groote ergernis van deze mannen stond er een
patrouille onder commando van een luitenant aan den ingang van het terrein, die
den toegang voor militairen belette. Dat zette veel kwaad bloed, omdat bekend was,
dat het meeloopen in den optocht verboden was, maar het deelnemen aan de
meeting niet. De plaatselijke commandant in Den Haag had deze patrouille gezonden
om ook het bezoek aan de meeting te beletten.
Wij hebben toen van den eigenaar van het aangrenzende land permissie gekregen
om daarop naar de redevoeringen te mogen luisteren, waarbij zich nog vermakelijke
incidenten voordeden. De redevoeringen op het terrein begonnen met een klemmend
protest tegen dit optreden van den plaatselijken commandant.
De ontbinding van den stoet zou plaats hebben op het Malieveld. En nu hadden
wij afgesproken om op vastgestelde plaatsen den stoet te laten passeeren onder
luid hoera-geroep en ook om op het Malieveld te zorgen in den omtrek van het
vaandel te zijn bij de ontbinding, om dan gezamenlijk naar het station op te trekken.
En dit is geschied. Bij de ontbinding op het Malieveld bevonden plotseling de meesten
onzer jongens zich op de plaats, waar het vaandel was en namen dat over, zoomede
een doek, waarop stonden de woorden, door Ellis (minister van Marine) gesproken:
Ten opzichte van zijn politiek-geestelijke ontwikkeling wordt den schepeling geen
enkele band aangelegd.’
Dit oogenblik herinner ik mij levendig; de vreemde ontroering, die zich van ons
allen bij het overnemen van het vaandel door de matrozen en het naar voren
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treden van de daarachter geschaarden, meester maakte, is mij tot heden bijgebleven.
In de beweging voor algemeen kiesrecht was een nieuwe noot gebracht door het
‘blanko-artikel’, een punt van aktueele politiek, dat men niet kon negeeren. De
vrijzinnige partijen hadden vóór de verkiezingen van 1905 getracht de moeilijkheden,
die de kiesrechtkwestie hun bezorgde, op te lossen, door het befaamde blanko-artikel
in de Grondwet te eischen. Deze oplossing was voorgesteld door een kommissie,
die de Liberale Unie in 1903 ter bestudeering van het kiesrechtvraagstuk had
benoemd. Bij de algemeene beschouwingen van 1904 kondigde de Liberale Unie
een aktie voor Grondwetsherziening ter invoering van het blanko-artikel aan en bij
de verkiezingen van 1905 verbonden unie-liberalen en vrijzinnig-demokraten zich
op een gemeenschappelijk program van aktie, welks kiesrechtparagraaf aldus luidde:
‘Daarnevens worde, zonder dat andere wetgevende arbeid hierbij behoeft achter
te staan, wijziging in de Grondwet - in dien zin, dat aan den gewonen wetgever
volkomen vrijheid bij de regeling van het kiesrecht wordt toegekend - ter hand
genomen!’ De vrijzinnig-demokraten, die zich hier achter de blanko-leus schaarden,
deden daarmee een stap achteruit. In de hoop de vrij-liberalen tot aansluiting te
bewegen, lieten de unie-liberale leiders zich zeer voorzichtig uit, door bijv. te kennen
te geven, dat het blanko-artikel niet als een demokratische maatregel was bedoeld.
De vrij-liberalen echter verklaarden in hun ‘Manifest der 75’ van Februari 1905: ‘Het
op den voorgrond brengen van een nieuwe regeling van kiesrecht met een daaraan
voorafgaande en daarvoor noodzakelijke grondwetsherziening achten zij thans niet
gewenscht.’ Onze partij heeft van den beginne af de zwakheid van de blanko-leus
in het licht gesteld en den eisch gehand-
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haafd, dat het algemeen kiesrecht in de Grondwet zou worden opgenomen. In de
Grondwet immers behooren de grondslagen van ons staatsrecht te worden
vastgelegd en wie in die Grondwet een blanko-artikel voorstaat, getuigt daarmee
slechts van zijn politieke onmacht.
De anti-revolutionaire partij streed voor het zoogenaamde huismanskiesrecht,
anders gezegd: gezinshoofdenkiesrecht, uitgaande van het beginsel, dat het kiesrecht
zich moet aansluiten ‘aan het organisch bestaande en wettig georganiseerde gezin.’
De regeering-de Meester stelde direkt een Grondwetsherziening, met als doel
het blanko-artikel, in uitzicht, doch benoemde eerst een kommissie, om de kwestie
nogmaals te onderzoeken en tevens na te gaan, welke andere wijzigingen in de
Grondwet zouden moeten worden aangebracht. In deze kommissie was geen
sociaal-demokraat benoemd. Zij bracht 20 December 1906 haar rapport uit, dat
voorstellen tot wijziging van verschillende hoofdstukken der Grondwet bevatte. De
regeering echter draalde met het indienen van haar wijzigingsvoorstel tot Oktober
1907, terwijl zij slechts weinig van de uitvoerige voorstellen der kommissie overnam.
Zij had namelijk besloten de andere kwesties te laten rusten en haar
herzieningsvoorstellen te beperken tot ‘de problemen, welke de samenstelling en
bevoegdheid der vertegenwoordigende lichamen raken.’ De kommissie had
voorgesteld, als tegenwicht tegen de kiesrechtuitbreiding, de macht van de Eerste
Kamer te vergrooten door haar het recht van amendement toe te kennen. Wij
verzetten ons tegen dat gevaarlijke idee, o.a. met verwijzing naar de sterk anti-sociale
werking van de Fransche Senaat. In het P.B. was besloten, dat wij, als het opnemen
van algemeen kiesrecht in de Grondwet onmogelijk bleek, desnoods vóór het
blanko-artikel zouden stemmen, maar allen waren het er over eens, dat wij tegen
de herzieningsvoorstellen
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moesten stemmen, indien het recht van amendement voor de Eerste Kamer werd
opgenomen. De regeering nam echter dit gedeelte van de voorstellen der kommissie
niet over.
Het ministerie werd reeds in December 1907 tot aftreden gedwongen en het
kabinet-Heemskerk trok de voorstellen in. De zeepbel van het blanko-artikel sprong
hiermede uiteen.
Op blz. 299 van ‘Groei’ heb ik meegedeeld, dat reeds in Augustus 1903 door onze
fraktie een voorstel tot Grondwetsherziening was ingediend om te komen tot
algemeen kiesrecht en vervanging van de Eerste Kamer door het referendum, terwijl
wij de mogelijkheid voor evenredige vertegenwoordiging wilden openen. In het
Partijbestuur had een uitvoerig debat over het referendum plaats gehad, waarvan
Tak een tegenstander bleek. In de Memorie van Toelichting stelden wij ons op
principieel socialistischen grondslag. Wij gingen uit van het bestaan van den
klassenstrijd en brachten den eisch van algemeen kiesrecht in verband met het
streven der arbeidersklasse om de politieke macht te veroveren. In het Voorloopig
Verslag stelde men, naar aanleiding van deze passage, het ‘algemeen belang’
tegenover het klassebelang; in de Memorie van Antwoord antwoordden wij daarop,
dat het algemeen belang, genomen in den ruimsten zin van het woord, eischt: ‘de
suprematie dier klasse, wier eigen streven in dit tijdperk der Geschiedenis juist
weergeeft, wat de maatschappij voor haar verdere ontwikkeling noodig heeft. Zoo
kon het ook zijn, dat thans de tijd is gekomen, waarin de arbeidersklasse in die
historische positie verkeert, zoodat juist dàt is in het algemeen maatschappelijk
belang, wat haar rijp maakt en in staat stelt, om de leiding der sociale en politieke
ontwikkeling in handen te nemen. Haar klasse-eisch: verovering der politieke
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macht, is dan bij uitnemendheid een eisch van maatschappelijke noodzakelijkheid.’
Uit het Voorloopig Verslag, dat tevens loopt over het voorstel tot
Grondwetsherziening van de vrijzinnigdemokraten, kort voor het onze ingediend,
blijkt, dat de rechterzijde had geweigerd aan de behandeling van onze Memorie van
Toelichting deel te nemen, zeker de gemakkelijkste manier om de verschillende
tegenstellingen, op dit gebied aan de rechterzijde bestaande, te bedekken. Terwijl
blijkens het Verslag een deel der leden, dat aan de beraadslagingen wel had
deelgenomen, de bestaande kieswet had verdedigd, had een ander gedeelte te
kennen gegeven, wel de invoering van het algemeen kiesrecht te wenschen, al
moesten zij zich van de toelichting van ons voorstel losmaken. Ook waren er leden,
die het voor het blanko-artikel opnamen. Steun voor ons voorstel, de Eerste Kamer
af te schaffen, vonden wij hoegenaamd niet.
Reeds in den zomer van 1906 was ik met het opstellen van de Memorie van
Antwoord op dat Verslag begonnen. Doch de herhaalde ministerkrises en de daaruit
voortvloeiende onzekerheid van den politieken toestand leidden telkens weer tot
uitstel, zoodat het 1908 werd, voordat onze Memorie van Antwoord verscheen; het
ministerie-Heemskerk was toen aan het bewind. In de Memorie wezen wij erop, dat
slechts algemeen kiesrechtin staat zou zijn, een einde aan de heerschende malaise
op politiek gebied te maken, terwijl wij er aan herinnerden, dat alleen direkt na de
kiesrecht-uitbreidingen van 1887 en 1896 iets op het gebied der sociale wetgeving
was tot stand gekomen. In veel grooter mate zou dit blijken te gelden voor de
invoering van het algemeen kiesrecht in 1917, die onze fraktie van 15 op 22 leden
bracht, en in de rechtsche partijen, met name de katholieke, den arbeidersinvloed
versterkte. Den 31 Maart 1909 verklaarde de kommissie van rappor-
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teurs, dat zoowel ons herzieningsvoorstel, als dat van de vrijzinnig-demokraten, rijp
was voor openbare behandeling, maar het is nooit zoover gekomen. In de
verkiezingsprograms der unie-liberalen en vrijzinnigdemokraten voor 1909 liet men
het blanko-artikel vallen en zonder omwegen eischten deze partijen algemeen
kiesrecht; het werd duidelijk, dat de stroom niet lang meer te stuiten zou zijn.
Intusschen groeide het besef, dat de jaarlijksche betoogingen op den duur niet
voldoende waren en in onze pers kwamen drie nieuwe strijdmiddelen ter sprake:
het houden van de betooging op een werkdag en wel op den derden Dinsdag van
September, tegelijk met de opening der Kamers; het organiseeren van een
volkspetitionnement; het uitroepen van een demonstratieve algemeene staking. Dit
laatste denkbeeld vond bij de vakbeweging onoverkomelijk verzet; de twee andere
middelen zijn in later jaren met sukses toegepast. Wat het petitionnement betreft,
had ik reeds in 1903 in het P.B. er op gewezen, dat het eens tot dat middel zou
moeten komen; toen het kiesrechtkomitee in 1907 een petitionnement voorstelde,
had ik er mij wederom in principe vóór verklaard, maar tevens aangedrongen op
eenig uitstel, totdat de verkiezingen van 1909 de politieke situatie zouden hebben
opgehelderd.
Ons voorstel tot Grondwetsherziening van 1903 wilde den weg voor invoering van
vrouwenkiesrecht vrij maken, zonder het uitdrukkelijk in de Grondwet op te nemen.
Het vrijzinnig-demokratische voorstel wilde den wetgever vrijheid geven het kiesrecht
voor de vrouwen anders te regelen dan voor de mannen, waardoor de mogelijkheid
zou worden geschapen, bij wegneming van het klasse-onrecht voor den man, het
klasse-onrecht voor de vrouw in te voeren. De reden voor onze voorzichtige houding
in 1903 was, dat de vrouwenbe-
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weging ten onzent nog weinig beteekende, terwijl de organisatie der socialistische
vrouwen nog in haar eerste stadium verkeerde. Ik was in die periode bang voor de
gevolgen, die de invoering van vrouwenkiesrecht zou hebben; niet, dat ik mij ertegen
wilde verzetten, maar ik achtte de tijd nog niet gekomen, als kampioen ervoor op
te treden. In het begin hadden wij genoeg te doen om de mannen onder de arbeiders
voor het kiesrecht warm te maken. Ik aanvaardde het vrouwenkiesrecht als
principieelen eisch, maar achtte het nog niet een aktueel punt van praktische politiek.
Mijn standpunt ten opzichte van vrouwenkiesrecht vindt men nader uitgewerkt in
mijn brochure ‘Woorden van Vrouwen’ van 1898. In die brochure behandelde ik de
vrouwenbeweging aan de hand van uitingen van bekende vrouwen. Het karakter
der burgerlijke vrouwenbeweging was het duidelijkst aangegeven door mevrouw
Versluys-Poelman, ‘een der weinige figuren in de Nederlandsche vrouwenbeweging
bij wie het burgerlijk klassebewustzijn zich scherp en onomwonden openbaart. Wat
bij de andere dames weinig meer is dan een instinkt, de onbewuste beweegkracht
hunner gevoelens en daden, voor hun eigen zielsoog omsluierd door de gouden
nevelen van idealisme en menschenmin, vrijheidsdorst en levensdrang, dat is bij
mevrouw Versluys-Poelman tot bewustzijn gekomen: het streven der vrouw uit de
bourgeoisie, om zich de rechten en voorrechten harer klasse te veroveren.’ Zoo
wordt het begrijpelijk, dat zij op het kongres voor vrouwenkiesrecht van 1898 het
beslissende woord sprak: ‘Eerst het kiesrecht voor de vrouw en dan algemeen
kiesrecht.’
Eèn zoo'n uitlating doet begrijpen, hoe wantrouwend ik tegenover de burgerlijke
vrouwenbeweging moest staan en op een bijeenkomst, die K. ter Laan en ik in
November 1905 namens de Kamerfraktie hadden met
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twee vertegenwoordigsters van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, toonde ik
mij zeer weinig toeschietelijk. Ik wees op het gevaar, dat bij den toenmaligen
politieken toestand direkte invoering van het vrouwenkiesrecht ‘dameskiesrecht’
zou beteekenen en vooral de klerikale partijen ten goede zou komen. Ik stelde
voorop, dat de vervorming der maatschappij in socialistischen geest geen schade
mocht lijden van het vrouwenkiesrecht en dat ik daarom met zorg het
arbeiderskiesrecht los van het vrouwenkiesrecht had gehouden. Men weet, dat tot
op den huidigen dag onze Belgische partijgenooten den strijd voor het
vrouwenkiesrecht niet hebben aangedurfd. Voor de fanatieke
vrouwenkiesrechtstrijdsters, die zich, ten koste van de andere socialistische eischen,
op dat eene onderdeel blind staarden, heb ik nooit kunnen voelen.
In 1908 echter, toen wij onze Memorie van Antwoord indienden, hadden wij
intusschen een opleving van de internationale vrouwenbeweging beleefd. Op het
Internationaal Socialistisch Kongres te Stuttgart, in 1907, werd over deze kwestie
een resolutie aangenomen, waarin men o.a. leest: ‘De socialistische partijen van
alle landen zijn verplicht voor de invoering van algemeen vrouwenkiesrecht met alle
energie te strijden.’ Gelijke behandeling van het algemeen mannen- en
vrouwenkiesrecht werd hier geproklameerd, een beslissing, waarmee onze fraktie
bij het indienen van haar Memorie van Antwoord rekening had te houden. Reeds
voordien, in Januari 1907, hadden Ter Laan en ik namens de fraktie een onderhoud
met het bestuur van de S.-D. Vrouwenpropagandaklub, waar ons herzieningsvoorstel
op het stuk van het vrouwenkiesrecht besproken werd. Ik motiveerde onze tot dien
tijd toe aangenomen houding door er op te wijzen, dat wij als sociaal-demokraten
op algemeen demokratische gronden voor het vrouwenkiesrecht waren en daarom
de
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zaak niet mochten behandelen op een manier en op een tijd, dat het de
demokratische kansen zou tegenwerken; hoe meer de beweging der vrouwen in
kracht toenam, des te minder zou dit bezwaar gelden.
Verschillende omstandigheden leidden er dus in 1908 toe, dat wij onze voorstellen
op het punt van het vrouwenkiesrecht wijzigden: de resolutie van Stuttgart; de groei
van de socialistische vrouwenbeweging; de invoering van het vrouwenkiesrecht,
niet alleen in verschillende staten van Noord-Amerika, maar ook in Finland en
Noorwegen, waar het op gunstige resultaten kon bogen. Daarom nam ons kongres
van Arnhem van 1908 een vrouwenkiesrechtresolutie in den geest der uitspraak
van Stuttgart aan en veranderden wij bij Nota van Wijziging ons herzieningsvoorstel
in dien zin, dat artikel 80 van de Grondwet zou luiden: ‘Niemand wordt van het
kiesrecht uitgesloten om redenen rechtstreeks of middellijk voortvloeiende uit geslacht
of maatschappelijken welstand.’ De reden voortvloeiende uit geslacht was hierbij
nieuw. Tevens stelde de Nota van Wijziging voor, de desbetreffende passage uit
de additioneele artikelen, waarin de voorloopige wettelijke uitvoering van het
Grondwetsartikel was vastgelegd, te doen luiden: ‘De leden van de Staten-Generaal
worden gekozen door de meerderjarige mannelijke en vrouwelijke ingezetenen des
Rijks.’
In de bijeenkomst met het bestuur van de Vrouwenpropagandaklub werd aan het
slot harerzijds de vraag gesteld, wat nu direkt door haar moest worden gedaan. Mijn
antwoord was: ‘De zaak in vergaderingen behandelen.’ Op de vraag of ik daar dan
zou willen spreken, antwoordde ik bevestigend en den 26en Maart 1907 had in het
Nut te Amsterdam een vergadering plaats, waar mevrouw Pothuis-Smit en ik als
sprekers optraden. Ik herinnerde eraan, dat het door de Vrouwenklub was
voorgesteld, alsof ik - alweer kop van
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Jut - in Nederland de hoofdschuldige was aan de verwaarloozing van het
vrouwenkiesrecht. Ik antwoordde, dat ik in dezen niet de grootste zondaar was. ‘Gij,
sociaal-demokratische vrouwen, hebt wel het meest gezondigd. Hebt gij, toen ons
wetsvoorstel verscheen, het wel gelezen?’ En ik vervolgde: ‘Wanneer zij, die zich
een recht moeten veroveren, zelf er nog voor slapen, kan onze inspanning ervoor
nog niet sterk zijn. Wij gelooven eerst aan een recht, wanneer zij, die het moeten
veroveren, zich vormen tot een macht.’ Voorts konstateerde ik, dat de stand van de
vrouwenkiesrechtzaak thans gunstiger was, dan men voor eenige jaren had kunnen
denken.
Bij de Grondwetsherziening van 1917 zou het vraagstuk definitief aan de orde
worden gesteld en, ondanks onzen tegenstand, leiden tot een beslissing in den
geest van ons oorspronkelijk voorstel: de regeling van de zaak werd aan de kieswet
overgelaten. Als gevolg van de November-beweging van 1918 achtte de regeering
het blijkbaar geraden de vrouwen onder de kiezers op te nemen, waarlijk niet uit
vooruitstrevendheid, maar in de hoop daardoor de konservatieve en klerikale
elementen te versterken. Het voorstel-Marchant, tot invoering van vrouwenkiesrecht,
is daarop in 1919 aangenomen. Al heeft de invoering van het vrouwenkiesrecht den
uitslag van de eerste verkiezingen, nadien gehouden, op voor onze beweging
ongunstige wijze beïnvloed, volgende verkiezingen hebben het bewijs geleverd, dat
mijn oorspronkelijke angst voor het vrouwenkiesrecht wel wat overdreven is geweest.
Echter: aan tegenzin tegen of afkeer van de politieke ontvoogding der vrouw
ontsprong mijn aarzeling niet. Het proces dier ontvoogding is nog lang niet
afgeloopen, maar kan door de ongedachte ontplooiing van macht en invloed onzer
vrouwenbeweging niet anders dan verhaast worden.
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Het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.), tot welks oprichting in
1905 was besloten, trad op 1 Januari 1906 in werking. Na mijn inspanning voor
deze zaak, zoowel in het Partijbestuur als in ‘Het Volk’ en in openbare vergaderingen,
zal men begrijpen, dat hiermee een van mijn langgekoesterde wenschen in vervulling
ging. Al spoedig na de gebeurtenissen van 1903 bleek bij een bespreking in het
P.B., dat ieder nu de noodzakelijkheid van een moderne vakcentrale voelde, ook
Spiekman, die het langst de hoop had gekoesterd het N.A.S. in andere banen te
kunnen leiden. Ik had reeds begin 1904 tot het oprichten van het nieuwe lichaam
willen overgaan, doch op aandrang van Polak, die betoogde, dat de benoodigde
financiën voor de nieuwe federatie onmogelijk te vinden zouden zijn, werd tot uitstel
besloten.
Uit het boek van Oudegeest over de Geschiedenis der Vakbeweging blijkt, dat
de eigenlijke aanleiding tot de stichting van het nieuwe lichaam was te zoeken in
de zoogenaamde ‘scheurcirkulaire’, rondgestuurd door het N.A.S. De belangrijke
vakvereenigingen A.N.D.B., Timmerliedenbond, Sigarenmakersbond,
Typografenbond, hadden zich allen van het N.A.S. afgekeerd en nu gaf de leider
van het kwijnende sekretariaat, van Erkel, het parool uit voor deze groepen van
arbeiders: ‘Scheidt u af van de organisatie, waar gij bij aangesloten zijt en sluit u
aan bij het N.A.S.’ Terecht noemt Oudegeest deze cirkulaire een ‘wanhoopskreet,
die door niets werd gerechtvaardigd.’ Het resultaat was, dat de A.N.D.B., nadat
Bruens en Verdorst zich met Henri Polak in verbinding hadden gesteld, een schrijven
richtte tot de verschillende vakbonden, waarin gewezen werd op de zwakheid van
de Nederlandsche vakbeweging, tengevolge van ‘de verwildering en de warhoofderij,’
die daarin hoogtij vierden. Het goedgestelde en overtuigende stuk maakt melding
van de
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scheurcirkulaire van het N.A.S. en gaat verder: ‘Het mag niet langer worden gedoogd,
dat omtrent doel, middelen en taktiek der vakvereeniging denkbeelden worden
verkondigd, (en dat zoo goed als onbestreden), die voor de arbeiders onvermijdelijk
de noodlottigste gevolgen moeten hebben.... Niet langer mag het
Nationaal-Arbeids-Sekretariaat zijn vernietigingswerk straffeloos voortzetten. Er
moet front gemaakt worden tegen het anarchisme in de vakbeweging, planmatig
en met beslistheid.’ De eenige redding is: ‘ernstige, energieke, georganiseerde
samenwerking van die vakbonden, welke een aan het anarchisme tegenovergesteld
standpunt innemen.’ Om zulk een samenwerking tot stand te brengen werden nu
de vakbonden uitgenoodigd tot een bijeenkomst op 26 Februari 1905 in het
Bondsgebouw van de diamantbewerkers. Deze vergadering besloot tot het oprichten
van een ‘nationale federatie van vakbonden en -vereenigingen’ en stelde de
grondslagen voor die federatie vast, terwijl een voorloopig bestuur werd gekozen,
met Polak als voorzitter, Oudegeest als sekretaris en Jensch als penningmeester.
De kanker, die de eerste twaalf jaren aan de ontwikkeling van de S.D.A.P. had
geknaagd, werd weggenomen door de oprichting van deze krachtige
arbeidersvakcentrale en zooals de oprichting van de S.D.A.P. in 1894 de politieke
macht van de anarchisten had gebroken, zoo maakte de stichting van het N.V.V.
een eind aan hun heerschappij in de vakbeweging. Spoedig zou de samenwerking
tusschen de politieke arbeiderspartij en de moderne vakbeweging tastbare vorm
aannemen; aanvankelijk in tijdelijke gemeenschappelijke aktie voor bepaalde punten
en later in een voortdurend verband tusschen de beide organen in den klassenstrijd.
Reeds in 1906 vonden er over de hangende vraagstuk-
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ken herhaaldelijk besprekingen plaats tusschen het bestuur van het N.V.V. en het
Partijbestuur. In de eerste plaats kwam hierbij de beperking van den arbeidsduur
ter sprake. Besloten werd, dat de Kamerfraktie een motie voor beperking van den
arbeidsduur zou indienen en wel, in overeenstemming met het besluit van het
Partijkongres van 1906, voor den wettelijken tienurendag als overgang naar den
achturendag. De motie werd in December 1906 door Schaper ingediend. In
aansluiting op deze motie organiseerden Partij en Vakverbond samen in Maart 1907
te Amsterdam een groot kongres ‘ter bevordering van meerdere bescherming van
kinderen, beperking van arbeidsduur voor volwassenen en afschaffing, respektievelijk
beperking van nachtarbeid.’
In zijn openingsrede konstateerde Henri Polak, dat ook verschillende niet bij het
N.V.V. aangesloten organisaties aan het kongres deelnamen, terwijl voor het eerst
de regeering op een dergelijke bijeenkomst van arbeiders officieel vertegenwoordigd
was. Over den tienurendag traden Wibaut, Henri Polak en ik als sprekers op. In mijn
rede ‘De tienurige arbeidsdag in zijn maatschappelijke beteekenis’ noemde ik het
kongres een merkwaardig en belangrijk feit in de Nederlandsche arbeidersbeweging.
Ten eerste om de zeldzame samenwerking van politieke en vakbeweging in
Nederland, ten tweede om het doel; het is niet meer alleen een verweer tegen
optreden van een regeering. ‘Wij stellen een eisch, trachten de belanghebbenden
er mobiel voor te maken.’ Ten derde, omdat de eischen zoo zijn gekozen, dat zij
een onderwerp van praktische politiek kunnen vormen. Met cijfers over den
heerschenden arbeidsduur toonde ik aan, hoe noodig een aktie voor beperking was
en ik vervolgde: ‘Als wij zien arbeidsdagen van 11, 12, 13 en 14 uur en langer en
daarbij rekenen den tijd van gaan en komen naar
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en van de fabriek, dan zeggen wij: voor het gezin, de ontwikkeling, het
staatsburgerschap blijft zoo goed als niets over. In de arbeidersklasse is
doorgedrongen het fiere besef: wij zijn wat anders dan een werkmachine van onzen
meester, wij willen zijn mensch; nu gevoelen zij: het stukje, afgenomen van onzen
arbeidsdag, zijn jaren, toegevoegd aan ons leven.’
Over dit kongres is vrijwat onder de Nederlandsche arbeiders te doen geweest.
Natuurlijk werd van anarchistische zijde ‘verraad’ aan den internationalen eisch van
den achturendag gekonstateerd. Op drastische wijze vond deze anarchistische
geest haar uitdrukking in een motie door de Haagsche Opperliedenbond
aangenomen, die ik hier, kuriositeitshalve, wil aanhalen. ‘De vergadering, gehoord
de bespreking der cirkulaire van N.V.V. en S.D.A.P.; protesteert tegen de taktiek
van dit verradersverbond, om ons wettelijk te laten binden door de aktie voor den
wettelijken 10-urendag, temeer, omdat zij zelven reeds zoolang hebben gehuicheld
met de leuze van den 8-urendag en nu een draai nemen voor den wettelijken
10-urendag, met het doel de direkte aktie tegen te werken; besluit zich te hoog te
achten om met zoo'n modderzooi samen te werken.’ De voorlezing van deze motie
op het kongres verwekte een luid gelach. Ieder voelde de aktie, die door het kongres
was ingeleid, als een stap naar den 8-urendag.
Het moet jammer worden genoemd, dat de rechtsche arbeiders, wier steun in
deze vanzelfsprekend had behooren te wezen, zich als gewoonlijk achteraf hielden.
In de Kamer hadden wij moeten kunnen wijzen op die ondersteuning van onzen
eisch, om onder de rechterzijde de schapen van de bokken te kunnen scheiden.
Toen bekend werd, dat minister Veegens materiaal verzamelde om onze motie
te kunnen bestrijden, besloten wij niet direkt op behandeling van die motie
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aan te dringen, maar eerst aan het N.V.V. te vragen van zijn kant materiaal voor
onze aktie bijeen te brengen. In Februari 1908 werd een groote hoeveelheid kostbaar
feitenmateriaal in handen van de Kamerfraktie gesteld, een nieuw bewijs, hoe
vruchtbaar samenwerking tusschen politieke en vakbeweging kan zijn en nu drongen
wij er op aan, de behandeling van de motie-Schaper op de agenda te plaatsen. En
op Hemelvaartsdag 1908 had, ter ondersteuning van de motie, weer een grootsche
betooging plaats in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, door S.D.A.P. en N.V.V.
georganiseerd.
In de Kamer kwam de motie-Schaper pas in Maart 1909, onder minister Talma,
in behandeling. Schaper ontplooide hierbij al zijn gaven van geharnast strijder. Toen
van christelijk-historische zijde, om toch ook iets te doen, een motie werd ingediend,
waarin een onderzoek naar de wenschelijkheid van een wettelijken arbeidsduur
werd gevraagd, nam ik het woord om vast te stellen, dat een dergelijke motie
misschien 35 jaar geleden aardig was geweest, maar dat er nu genoeg onderzocht
was - immers Lely en Kuyper hadden reeds wetsontwerpen uitgewerkt - en dat nu
onherroepelijk de tijd van de daad gekomen was. De motie-Schaper viel met 49-28
stemmen; een slappere motie van den heer Aalberse werd aangenomen.
Ik heb reeds meegedeeld, dat ook de kiesrechtaktie in overleg met het N.V.V. op
nieuwen grondslag werd geregeld. De scherpe scheiding tusschen Partij en
Vakbeweging, waarbij de eerste alleen de kiesrechtaktie voerde, bleek op den duur
onhoudbaar, door den sterken drang, in de vakbeweging van onderop opgekomen,
om krachtig aan den strijd voor het algemeen kiesrecht deel te nemen.
Op 29 Februari 1908 had het P.B. een bijeenkomst
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met de besturen van het N.V.V. en den Bond van Gemeentewerklieden, waar over
de regeling van de kiesrechtaktie overleg werd gepleegd. Om den tegenstand, die
tegen officieele deelname bij verschillende vakbondleiders bestond, te ontzien, werd
tot den volgenden vorm besloten. De Partij zou geheel de leiding van de aktie hebben
en de verantwoordelijkheid alleen dragen; de vakbeweging zou in haar geheel
deelnemen. Uit de moeite, die het kostte, hier den juisten vorm te vinden, blijkt, dat
onze verhouding tot de vakbeweging nog een teer plantje was, dat zich nog in een
stadium van groei bevond. Forceeren zou slechts verkeerde gevolgen hebben
gehad. De motie, die de algemeene vergadering van het N.V.V. op 16 April 1908
aannam, bevatte de konklusie, waartoe men in de vergadering met het P.B. was
gekomen. De motie luidde o.a.: ‘De algemeene vergadering.... overwegende, dat
het algemeen kiesrecht een voornaam wapen is in den klassenstrijd, voorzoover
deze op politiek terrein wordt gevoerd; dat deugdelijke arbeidswetgeving en in het
bizonder verkorting van arbeidsduur alleen te verwachten zijn van een parlement,
hetwelk mede door de geheele arbeidende klasse is gekozen.... dat de S.D.A.P. tot
taak heeft de arbeiders op te roepen tot en aan te voeren in den strijd voor algemeen
kiesrecht, draagt het bestuur op, indien de S.D.A.P. de hulp van het N.V.V. voor
dezen strijd mocht inroepen, deze te verleenen zoo krachtig als mogelijk is en op
een wijze als door de omstandigheden zal worden geboden, besluit het N.V.V. te
doen vertegenwoordigen op de landelijke betoogingen, en dringt er bij de aangesloten
organisaties op aan, zooveel in haar vermogen is de aktie voor het algemeen
kiesrecht te ondersteunen.’
Het was de Levita, die in deze met algemeene stemmen aangenomen resolutie
de eenheid tusschen poli-
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tieke en vakbeweging begroette, een eenheid, tot groote schade van de
arbeidersklasse te lang verwaarloosd en in den weg gestaan door het wroeten van
anarchistische en syndikalistische elementen. De verwachting van de Levita, dat
het aannemen dezer resolutie ‘ook de vakbeweging nieuw, frisch leven (zou) inblazen
en haar werfkracht (zou) vergrooten’, is bewaarheid, zooals ook de
kiesrechtbeweging zelve hierin een mijlpaalvond op haarweg naar grootere
krachtsontplooiing.
Mijn aktie in ons land en op buitenlandsche kongressen bracht mij in kennis met
verschillende personen van beteekenis, zooals ik reeds gelegenheid had nader te
memoreeren. Ik heb daaraan toe te voegen, dat ik in dezen tijd het bezoek ontving
van Ramsay Mac Donald en diens vrouw, evenals van Branting, den Zweedschen
partijleider, en zijn echtenoote. Reeds vroeger had ik te Utrecht den tegenwoordigen
Deenschen minister Borgbjerg, van Beveren uit Gent, en anderen ontmoet. Na zijn
bezoek zond mij Ramsay Mac Donald een foto van zijn geheele gezin, die ik hierbij
opneem.
In 1907 werd van 16 tot 24 Augustus te Stuttgart het Internationaal Socialistisch
Kongres gehouden. Op de belangrijkste besprekingen van dit kongres, die over het
militarisme en het oorlogsgevaar, zal ik in ander verband uitvoerig terugkomen. Aan
deze kwestie is een resolutie gewijd, die op de houding der Partij in de verschillende
landen haar invloed heeft uitgeoefend, maar zich bleef bewegen binnen de grenzen
van de opvattingen der Tweede Internationale over de noodzakelijkheid van
landsverdediging.
Verder was aan de orde de koloniale kwestie. Hierbij waren duidelijk twee
richtingen te onderscheiden, nl. die, welke alle koloniale politiek verwierp en die,
welke alleen aan de koloniale politiek haar uitsluitend
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RAMSAY MAC DONALD EN ZIJN GEZIN, December 1907
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NAAR DE MEETING TE STUTTGART
KLARA ZETKIN, ROSA LUXEMBURG, EMILE VANDERVELDE, TROELSTRA
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kapitalistisch karakter wilde ontnemen. Als onze woordvoerder trad van Kol op, die
het laatste standpunt aanhing; de aangenomen resolutie werd wezenlijk door zijn
opvattingen beheerscht.
De eenige maal, dat ik mij geroepen voelde, in openbare zitting het woord te
nemen, was bij de behandeling van de verhouding tusschen partij en vakbeweging.
Ik deelde mee, dat onze delegatie na eenige aarzeling besloten had haar steun niet
te geven aan de resolutie van de meerderheid der Fransche delegatie. De Franschen
hadden namelijk met vele moeilijkheden te kampen: in Frankrijk was de leiding van
de vakbeweging in handen van de syndikalisten, die uitgesproken vijandig tegenover
de politieke partij stonden, een omstandigheid, die jarenlang op den strijd der
arbeiders in Frankrijk uitermate verzwakkend heeft gewerkt. De Fransche delegatie
nu wilde in de door haar voorgestelde resolutie de gevoeligheid van de syndikalisten
zooveel mogelijk ontzien, noemde bijv. als onmisbaar wapen in den klassenstrijd:
‘de vakbeweging, met als laatste strijdmiddel, de algemeene staking,’ omdat het
geloof aan de wonderkracht van de revolutionaire algemeene staking het kernpunt
van de syndikalistische theorieën vormde. Ik zeide nu, dat wij wel bereid waren, om
met de speciale moeilijkheden der Franschen rekening te houden, maar dat een
resolutie van een internationaal kongres het algemeene principe moet bevatten, in
dit geval dus samenwerking tusschen de beide deelen der arbeidersbeweging, en
niet een uitzonderingsgeval. Doch ik ging verder en betoogde, dat die voorzichtigheid
ook een slecht middel was, om den syndikalistischen invloed te bestrijden. Daarbij
herinnerde ik aan de ondervindingen, die wij in Nederland met het N.A.S. hadden
opgedaan: ‘de slotsom, die wij uit onze ondervinding trekken is deze, dat wij de
anarchie moeten bestrijden, niet alleen in
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de politiek, maar ook in de vakbeweging.’ De Fransche C.G.T. ‘wordt geleid door
personen, die de arbeidersklasse bewerken met kleine kontributies en groote
woorden,’ en ik verweet de Franschen het niet-nakomen van hun plicht, ‘die is, om
helderheid te brengen in de hoofden van de georganiseerde arbeiders.’ Het
aannemen van het Fransche voorstel zou beteekenen ‘onszelf verloochenen.’ Het
was een felle speech, maar ik voelde, dat het nu maar eens flink gezegd moest
worden. De aangenomen resolutie was geheel in den geest van het door mij
gesprokene; of zij echter eenigen invloed heeft gehad op de Fransche
syndikalistische beweging moet sterk worden betwijfeld.
In den loop van dit kongres werd een groote openluchtmeeting gehouden, die
volgens het verslag door 60.000 personen werd bijgewoond. Ik was een der sprekers
op dezelfde tribune, waar, onder presidium van Klara Zetkin, ook Vandervelde en
de Rus Roubanowitsj optraden, terwijl Rosa Luxemburg de rede van Vandervelde
vertaalde. Ik sprak daar o.a. over de vredeskonferentie, die op uitnoodiging van den
tsaar van Rusland in Den Haag was bijeengekomen en wees op het leugenachtige
en onvruchtbare van die ‘komedie.’ Het was een mooie, zeer indrukwekkende
betooging.
Ik zal hier niet diep kunnen ingaan op een door mij ingediend rapport over het politiek
systeem der sociaal-demokratie, dat behandeld werd in de zitting van de
interparlementaire socialistische kommissie, ter gelegenheid van dit kongres
gehouden. Deze kommissie, in 1896 te Londen op initiatief onzer delegatie ingesteld,
ter bevordering van de onderlinge voeling tusschen de verschillende parlementaire
frakties en een gemeenschappelijk optreden in hangende zaken, heeft aan haar
bedoeling niet beantwoord en deze mijne poging in 1907 om haar een basis en doel
voor haar
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arbeid te verschaffen, is afgestuit op de houding van de overgroote meerderheid
harer leden. Het was mijn overtuiging, dat de kommissie niet kon berusten in het
huidig parlementair systeem, dat weinig anders kan opleveren dan een program,
waarin de hervormingseischen der burgerlijke partijen meer konsekwent worden
uitgewerkt. In de kommissie hield ik een rede, waarin ik deze opvatting toelichtte
en in het kort de grondslag van een eigen politiek systeem der sociaal-demokratie
schetste.
Ik zal later in dit boek de geschiedenis van mijn streven naar een eigen politiek
systeem der sociaal-demokratie nader bespreken. Sedert ik er het eerst over sprak,
zijn de omstandigheden van dien aard geworden, dat de bestudeering en
formuleering van dat systeem dringende eisch is, zoowel voor de geheele politiek
als voor de sociaal-demokratie in het bizonder. Dit is echter een onderwerp, dat
afzonderlijke behandeling eischt. In het algemeen wensch ik nu reeds te zeggen,
dat vragen van staatsrechtelijken aard bij de arbeidersklasse, ook ten onzent, niet
die aandacht vinden, waarin zich de sociaal-politieke vragen mogen verheugen. Ik
ben er vast van overtuigd, dat het meer en meer noodzakelijk is, de arbeiders ook
over die zijde van hun politieke aktie in te lichten en ik heb dat ook, zoowel mondeling
als schriftelijk, meermalen gedaan. Ik stuitte daarbij echter op den tegenstand van
vele partijgenooten, zonder wier medewerking ik geen kans zag, het vraagstuk tot
een volkomen oplossing te brengen.
Het eenige, wat ik te Stuttgart bereikte, was, dat het punt wederom op de agenda
voor een volgende konferentie zou worden geplaatst. Ik had gewenscht, dat de
kommissie op mijn voorstel was ingegaan en een studiekommissie over mijn rapport
had benoemd, enz., maar de meesten zagen het belang er niet van in. Verschillende
leden, als Vollmar, gaven door een energiek
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hoofdschudden te kennen dat zij er niets van wilden weten, en Victor Adler zei: ‘Aber
Troelstra, Sie sind sonst ein so besonnener Mensch, sind Sie jetzt verrückt
geworden?’ Alleen Jaurès stond aan mijn zijde en na afloop zeide hij tot mij: ‘Het
tijdstip is nog niet gekomen om uw bedoeling te verwezenlijken, als wij echter geduld
hebben, zullen wij het zeker eens winnen.’ In een artikel over het Stuttgarter Kongres
in de ‘Beweging’ schreef ik, dat het zeer begrijpelijk was, dat juist Jaurès moest
voelen voor mijn voorstel, ‘waarvan trouwens de noodzakelijkheid bovenal moet
blijken in een land als Frankrijk met zijn demokratisch regime, republikeinsch, open
voor alle invloeden der publieke meening, in zijn politiek stelsel overgevoelig voor
de verschillende groepeeringen der partijfrakties en dientengevolge sinds jaren
lijdende aan de onvruchtbaarheid van het parlement op sociaal gebied.’
Ik vertrok uit Stuttgart eenige dagen voor het einde van het kongres, omdat ik mij
door huiselijke zorgen te zeer in beslag genomen voelde en bleef een paar dagen
te Wesel, om wat op krachten te komen. Door dat verblijf te Wesel had ik het kontakt
met de andere leden van de delegatie verloren, die in Stuttgart bericht ontvingen
van het overlijden van Tak. Zoo kwam het, dat ik op mijn thuisreis bij het naderen
van de Hollandsche grens tot mijn grooten schrik in een toevallig gevonden
Hollandsche krant het verslag moest lezen van Tak's begrafenis.
Het is hier de plaats om aan deze beminnelijke en sympathieke figuur een hartelijk
woord van waardeering te wijden. Van Tak kan men in waarheid getuigen, dat hij
op het veld van eer het leven heeft gelaten. Laat tot de Partij toegetreden, heeft hij,
die vooral in zijn weekblad ‘De Kroniek’ de sympathie der strijdende arbeidersklasse
had verworven, na korten tijd een plaats
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in de Partij ingenomen die hem met arbeid en zorgen overlaadde. Lid van de
Provinciale Staten van Noord-Holland, uitnemend vertegenwoordiger onzer Partij
in den gemeenteraad van Amsterdam, journalist van grooten aanleg, wiens fijne
pen zijn weerga niet vond, mijn opvolger als hoofdredakteur van het ‘Volk’; daarnaast
lid van de Kamer, waar hij zijn aandacht vooral wijdde aan de debatten over
buitenlandsche zaken, een onderwerp, dat tot dien tijd toe door ons vrijwel
verwaarloosd was, moest hij wel, bij de radikale verandering, die deze overstelpende
drukte in zijn levenswijze bracht, op zijn gevorderden leeftijd meer worden belast,
dan zijn draagvermogen toeliet. De dienst der Partij was, vooral in die jaren, een
zware dienst en met een ijver en ambitie, feitelijk te jong voor zijn jaren, bood hij
niet voldoenden weerstand aan den aandrang, telkens weer op hem uitgeoefend
om zijn reeds overdrukken arbeid voor de Partij door de aanneming van steeds
nieuwe funkties te verzwaren. Vandaar zijn brief aan mij in 1905 over zijn voornemen
als hoofdredakteur te bedanken; vandaar zijn persoonlijke mededeeling aan mij
naar aanleiding van de debatten over het arbeidskontrakt, dat hij zich ziek en
overmoe voelde; vandaar tenslotte, een jaar later, zijn zoo algemeen betreurd
afsterven. Met hem ging een der meest beminde en verdienstelijke strijders heen.
Het is goed hieraan de waarschuwing vast te knoopen aan de partijgenooten om
niet één persoon met meer funkties te bezwaren, dan hij bij goede waarneming kan
vervullen. Dit is het juiste beginsel, dat ten grondslag ligt aan de in de Partij
bestaande aktie tegen te groote kumulatie van funkties. Vergeleken bij dit wezenlijk
belang, bij de kwestie betrokken, is het argument, dikwijls aangevoerd, dat de bij
kumulatie verdiende salarissen te hoog zouden zijn, van geen beteekenis.

Eindnoten:
mentaal = geestelijk.
kamouflage = vermomming.
Ellis, Minister van Marine in het ministerie-Kuyper.
suprematie = overwegende politieke invloed.
drastisch = brutaal, sterk-sprekend.
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II. Blanko-tusschenspel
DE VERKIEZINGEN VAN 1905 - ONZE HERSTEMMINGSTAKTIEK - ZALENNOOD TE AMSTERDAM
- REVOLUTIEBOUW - EEN ‘KRISIS VAN IMPOTENTIE’ - ENKELE FIGUREN UIT DE KAMER VOORBARIGE DOODVERKLARING DER ANTITHESE - OP DE WIP - EEN VERKEERD OPGEZETTE
AGITATIE - HET ARBEIDSKONTRAKT OP HET UTRECHTSCH KONGRES - OP DE BRES VOOR
DE VRIJHEID VAN STAKING - MINISTER STAAL ‘LEGERDICHTER, GEEN LEGERHERVORMER’

- EEN KRIJGSMAN IN 'T NAUW - DE ‘NACHT VAN STAAL’ - HET TUSSCHENSPEL GEËINDIGD
Tijdens de verkiezingen van 1905 woonde ik te Amsterdam. De publikatie van de
uitslagen der eerste stemming, die op 17 Juni gehouden was, woonde ik bij op de
Pijpenmarkt voor het gebouw van het ‘Handelsblad’. Een groote menigte had zich
daar verzameld en de gezindheid der aanwezigen uitte zich bij elk nieuw cijfer op
vaak hartstochtelijke wijze.
Het getal rechtsche Kamerleden, bij eerste stemming gekozen, bedroeg 44;
daartegenover stonden 16 vrijzinnigen, terwijl in 9 distrikten sociaal-demokraten
(inklusief van der Zwaag) in herstemming kwamen, in drie gevallen met een liberaal,
in zes gevallen met een kandidaat van rechts. De groote slag moest dus geslagen
worden bij de herstemmingen, die in 40 distrikten zouden plaats vinden. Thans was
het oogenblik gekomen om uitvoering te geven aan het besluit inzake de
herstemmingen, dat op het Haagsch Kongres was genomen. Voor de distrikten,
waar twee burgerlijken tegenover elkaar stonden, schreef dat besluit geen andere
gedragslijn voor dan het steunen van die kandidaten, die zich uitdrukkelijk voor
algemeen kiesrecht verklaarden. Het voorstel van de oppositie, onze kiezers in die
gevallen te verplichten, niet aan de stemming deel te nemen, was gelukkig
verworpen. Dit zou in de gegeven omstandigheden, nu juist van deze her-
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stemmingen zooveel afhing, niets dan waanzinpolitiek zijn geweest. Door het
nu-genomen besluit werd den arbeiders gelegenheid gegeven in volkomen vrijheid
van hun politiek recht gebruik te maken, wat hierop neerkwam, dat zij hun rekening
met Kuyper en diens regiem konden vereffenen.
In een Manifest van het Partijbestuur werd de beteekenis van het Haagsch
Kongresbesluit nader aldus geformuleerd, ‘dat de steun der Partij bij de
herstemmingen zal worden gegeven aan de kandidaten der burgerlijke partijen, die
voorstanders zijn van algemeen kiesrecht en die de urgentie of de noodzakelijkheid
van zoo spoedig mogelijke invoering erkennen.’ Verder zegt dat manifest: ‘Wij
behoeven aan de klerikale kandidaten zeker geen vragen te stellen. Hoe mogelijk
het is, dat enkelen hunner binnen korter of langer tijd weer tot het demokratisch
kiesrecht hun toevlucht zullen nemen, op het oogenblik van deze herstemming is
de kerkelijke koalitie zoo beslist anti-demokratisch, dat het verloren moeite zou zijn
ons met deze heeren in betrekking te stellen.’ ‘Hetzelfde’, zegt het manifest, ‘geldt
voor de oud-liberalen’. Bleven dus over de unie-liberalen en vrijzinnig-demokraten,
die inmiddels een liberale koncentratie hadden aangegaan. Het P.B. droeg aan de
afdeelingen op, om aan de kandidaten, die in aanmerking kwamen, de volgende
vraag te stellen: ‘Zijt gij voorstander van het algemeen kiesrecht en hebt gij met het
blanko-artikel de bedoeling om de invoering van algemeen kiesrecht langs den
kortst mogelijken weg te verkrijgen?’ Voor de andere kandidaten verklaarde het
P.B. geen parool te zullen uitgeven.
Den 29en Juni woonde ik wederom tusschen het publiek de bekendmaking der
uitslagen voor het bureau van het ‘Handelsblad’ bij. Het gejuich was niet van de
lucht. Hier kwam duidelijk uit welk een afkeer, ja, haat het Kuyper-regiem had
opgewekt. Toen bleek,
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dat ook de twijfelachtige distrikten voor de rechterzijde verloren gingen, steeg de
geestdrift telkens meer. Het werd een grootsche politieke manifestatie.
Toen ik mij na afloop naar huis wilde begeven, voelde ik mij plotseling aangegrepen
en weldra droegen eenige personen mij op hun schouders door de menigte. Ik was
met deze huldebetooging min of meer verlegen en verzocht mijn vrienden mij
rechtstreeks naar de tram te brengen. Daar stapte ik van mijn geïmproviseerd
voertuig af en belandde spoedig in de Pijp. Het duurde niet lang of ik had van het
balkon der derde verdieping de ovatie van een groote menigte in ontvangst te nemen,
waarop ik met een enkel woord antwoordde. Ondanks pogingen van de politie om
de stoeten te verspreiden, bereikte eenigen tijd later een tweede zingende menigte
mijn woning.
Later in den avond ontving ik bezoek van een der talrijke partijgenooten, die in
het kafé de ‘IJsbreker’ den gelukkigen afloop vierden en uit hun naam tot mij kwamen,
om mij tot deze bijeenkomst uit te noodigen, aan welke uitnoodiging ik voldeed.
Daar werd mijn aandacht getrokken door een oud vrouwtje, dat van de straat af
blijkbaar vol belangstelling de feestvreugde meeleefde. Ik kende haar niet, maar
later bleek mij, dat zij en haar man trouwe bezoekers van mijn vergaderingen waren
en van mevrouw de Roode-Heijermans ontving ik een door haar vervaardigde
teekening van hen beiden. Na den dood van den ouden man kreeg ik een brief van
zijn zoon, waarin deze mij meedeelde, hoeveel ik in het leven van zijn vader had
beteekend en dat terwijl ik den man nooit had gesproken, slechts een enkele maal
op mijn vergaderingen had gezien. Later stierf de moeder en ontving ik van
denzelfden den volgenden brief, waarin op zoo innige wijze wordt getuigd van den
zachten glans, die het socialisme brengt in het leven van zoo menig kleinen en
stillen werker:
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TWEE VASTE VERGADERING-BEZOEKERS. Teekening van Mevrouw M. de
Roode-Heijermans
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‘Ik voel mij gedrongen, ook mede namens mijn broeder Jan u onzen warmen dank
te betuigen voor wat u beteekende in 't leven van onze arme oudjes. Een liefelijke
glans van hoop, moed en gerechtvaardigde trots kwam er in hun oogen bij 't noemen
van uw naam alreeds. Zij, mijn arme oudjes, voortgekomen uit de onderste lagen
der werkersklasse, hoe hebt gij mede door uw bezielend woord en geschrift hun
armelijk leven een rijken inhoud gegeven, nog zie ik hun oogen stralen, nog zie ik
hen opnieuw opleven, geestdrift komen in hun leven van alle dag door 't Socialisme,
daarvoor brengen wij u dank, zij hebben u in alle stilte en eenvoud geëerd.
Moge het ook voor u een liefelijke glans in uw leven zijn, dat er menschen in den
lande zijn, die eenig flauw begrip er van hebben, wat zij aan u verschuldigd zijn. Het
is deze onzegbare dank, die wij u doen toekomen. Met hartelijke groet,
DIRK DE KRIJGER
JAN DE KRIJGER’
Dat dit schrijven groote ontroering bij mij opwekte, behoef ik niet te zeggen.
Hoewel wij met 6 leden van onze Partij en van der Zwaag één zetel minder bezetten
dan in de vorige periode, viel het resultaat ons zeer mee. In het P.B. was het
vertrouwen op een gunstigen uitslag dezer verkiezingen zeer gering geweest; wij
hadden zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid, dat onze fraktie tot één man
zou worden teruggebracht. De rechterzijde behield 48 van haar 58 zetels, terwijl de
gezamenlijke vrijzinnige partijen er 45 veroverden. Deze hadden dus evenmin een
meerderheid in de Kamer, wat ons op de wip bracht.
Tegenover de nederlaag der rechterzijde stond een
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tijdelijke opleving van de liberalen, waartoe onze kiezers bij de herstemmingen
wezenlijk hadden bijgedragen. Duidelijk blijkt dat bijv. uit de volgende cijfers: in
Amsterdam IX behaalde de heer van Deventer, vrijz.-dem. bij eerste stemming 3678
stemmen, de antirevolutionair Bijleveld 3455 stemmen, en onze kandidaat van
Kuykhof 2319 stemmen. Bij de herstemming was het stemmenaantal van van
Deventer gestegen tot 6465, terwijl Bijleveld er slechts 50 meer had dan bij de eerste
stemming. In Utrecht I, waar het den oudliberaal van Karnebeek gold, en waar onze
Partij zich dus officieel onthield, bewijzen de cijfers, dat de houding der socialistische
kiezers dezelfde was. Bij de eerste stemming haalde van Karnebeek 2528 stemmen,
zijn christel.-hist. tegenstander, von Weiler, 2729 stemmen, de vrijz.-dem. Drucker
448 stemmen en Mendels 1169 stemmen. Bij de herstemming behaalde van
Karnebeek de overwinning met 4137 stemmen (winst 1600 stemmen), terwijl von
Weiler er nog geen 300 bijkreeg en 3001 stemmen behaalde. Gaat men de
stemmencijfers nauwkeurig na, dan blijkt, dat zeker in 16 distrikten onze kiezers op
deze wijze den doorslag hebben gegeven. Onze herstemmingstaktiek was volkomen
juist gebleken.
Ook waar wij geen advies hadden gegeven, waren de socialistische kiezers
spontaan tegen Kuyper ter stembus getrokken. Terecht schreef ‘Het Volk’: ‘Kuyper
viel door onze kracht. Dit was onvermijdelijk. De dagen van 1903 hebben in breede
lagen der arbeidersbevolking een schrijnende wonde achtergelaten.... Het gevoel
der arbeiders moest zijn weg hebben en elke poging om dat gevoel tot zwijgen te
brengen zou jammerlijk hebben gefaald.’ En op het Kongres van Utrecht zei van
Hinte: ‘Wij hebben ons niet geblameerd, integendeel, ons gehouden als de partij
der arbeiders, die de klappen willen teruggeven, ontvangen in 1903.’
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De uitslag der verkiezingen van 1905 was het vernietigend oordeel der arbeiders
over Kuyper's dwangpolitiek. Dat zij door de anti-revolutionairen ook als zoodanig
werd gevoeld, bleek bij de rede, die de heer Heemskerk in het najaar van 1905 bij
de begrootingsdebatten hield. Hij sprak daar van ‘wraak’, omdat hij niet het
goed-recht kon erkennen van de jonge politieke kracht, die zich verzette tegen het
systeem, dat de vrije ontwikkeling der arbeiders-organisatie bedreigde. In een artikel
in de ‘Beweging’ schreef ik de algemeene vreugde bij Kuyper's val toe aan het
‘moreele terrorisme’, dat hij had toegepast en ik legde er den nadruk op, dat het
optreden van die socialistische kiezers, die den doorslag hadden gegeven, in de
eerste plaats uit sociale drijfveeren moest worden verklaard; anti-klerikalisme had
hoogstens als bij-faktor een rol gespeeld.
Dat ik aan deze verkiezingen dapper had meegewerkt, blijkt wel uit het feit, dat ik
mij in zeven distrikten kandidaat had laten stellen. In de eerste plaats natuurlijk in
Amsterdam III, waar ik bij eerste stemming 3837 stemmen behaalde tegen 2056 op
generaal Eland, den unie-liberalen kandidaat en 1926 op ds. Talma, terwijl de
christen-demokraat A.P. Staalman 129 stemmen verkreeg.
Uit den herstemmingsstrijd tusschen Eland en mij herinner ik mij het volgende.
De lokalen, waar wij moesten vergaderen, waren over het algemeen niet groot.
Veelal was het de gewone tapkamer van een kafé, waar wij soms rondom het biljart
zaten. Nog steeds is het aantal groote zalen in Amsterdam zeer beperkt, ondanks
de vrij sterke raadsfraktie, die daar onze belangen moet behartigen. Die toestand
is allerminst bevorderlijk voor een ongehinderde ontwikkeling van het politieke leven
in de hoofdstad en ik aarzel niet te verklaren, dat zij onhoudbaar is. Bij allerlei
gelegen-
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heden voelt men het gemis aan een eigen gebouw, waar wij onze vergaderingen
kunnen houden en waar de arbeiders bij gewichtige gebeurtenissen zich kunnen
vereenigen, om aan hun gevoelens uiting te geven. De bevrediging van deze
behoefte is een vereischte voor verdere ontwikkeling en groei onzer beweging; de
beteekenis dezer zaak is grooter dan men denkt. In een stad als Amsterdam is veel
gekanker en door de afzondering, waarin de partijgenooten zich bevinden, wordt
zeer veel schade aangericht. Het is om deze redenen, dat ik zoo menig maal voor
de oprichting van een groot eigen gebouw te Amsterdam heb gepleit.
Toen ik dan op een avond zoo'n klein vergaderlokaal betrad om een
herstemmingsrede te houden, was in de zaal nog slechts één persoon aanwezig,
die blijkbaar extra vroeg gekomen was. Ik wilde hem voorbijloopen, maar toen kwam
hij op mij toe en stelde zich voor als mijn achterneef Albert Troelstra, zoon van
Hendrik Jelles, den broer van mijn grootvader. Nu had ik van dezen kiezer in mijn
distrikt reeds meermalen gehoord van huisbezoekers, die hadden gedacht in hem
een gemakkelijke prooi te zullen vinden en die ontroostbaar waren over het feit, dat
hij, ondanks hun klemmende betoogen, bleef weigeren op mij te stemmen. Er trilde
verontwaardiging in hun stem, zoo vaak als zij van dit ongelooflijke feit gewaagden.
Ik zeide, hem met genoegen op mijn vergadering aanwezig te zien, omdat mij
bekend was, dat hij tot heden niet zijn stem aan mij had willen geven. ‘Dat is waar’,
zeide hij, ‘maar ik behoor tot de partij van Staalman. Nu deze is afgevallen en u in
herstemming staat met een liberaal, acht ik het voor de hand liggend, mijn stem op
u uit te brengen.’
Toen mijn rede was afgeloopen en de voorzitter vroeg, wie het woord verlangde,
stond mijn christen-demokratisch familielid op en meldde zich als spreker aan.
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Men begrijpt, dat ik benieuwd was naar den indruk, die de vermelding van zijn naam
op de vergadering zou maken. Door den voorzitter naar zijn naam gevraagd, bewees
hij echter niet geheel van politiek talent ontbloot te zijn; hij antwoordde namelijk:
‘Mijn naam is Albert’ en deelde de redenen mede, waarom hij, hoewel christelijk,
ditmaal zijn stem aan mij zou geven.
Ik won deze herstemming met 4564 stemmen tegen 3464 op Eland. Behalve in
Amsterdam III was ik kandidaat in Apeldoorn, waar ik 381 en in Bodegraven, waar
ik 321 stemmen behaalde. In deze plaats stond ik o.a. tegenover den
christelijk-historikus van Idsinga, die 4837 stemmen verkreeg. In Den Briel had ik
447 stemmen, terwijl daar de liberaal Roodhuizen met 3483 stemmen gekozen
werd. Te Goes werd ik te pletter geslagen door den heer de Savornin Lohman met
zijn 3184 stemmen, waartegenover ik er niet meer dan 216 had vermogen te
verwerven. De gelegenheid, in dat distrikt persoonlijk op te treden, had mij ontbroken.
In Den Haag III haalde ik 406 stemmen; overwinnaar in dat distrikt was de gewezen
minister van Marine, J.C. Jansen.
In mijn oud distrikt Tietjerksteradeel had ds. Talma 3853 st., ik slechts 1469. (In
1897 had ik bij eerste stemming 1149 en in 1905 1247 stemmen gehaald). De heer
Borgesius verwierf daar 1916 stemmen. Uit deze cijfers blijkt, dat ik ondanks de
geleidelijke stijging van mijn stemmenaantal ditmaal niet in herstemming kwam. Dit
verschijnsel, evenals de daling van het aantal socialistische stemmen in Alkmaar,
Den Briel, Delft, Dokkum, Dordrecht, Haarlem, Den Helder, Meppel, Middelburg,
Veendam en Winschoten, moet blijkbaar worden toegeschreven aan den invloed
van de algemeene werkstaking van 1903. Dat deze zich niet in nog erger mate aan
onze Partij wreekte, kwam door den vooruitgang in de groote steden; daar had de
mislukte
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algemeene werkstaking blijkbaar niet voldoende geschaad, om onzen vooruitgang
tegen te houden. Alleen te Haarlem, de woonplaats van Hugenholtz, waar deze in
de stakingsdagen tijdelijk als stationschef had gefungeerd, was zijn stemmenaantal
van 1391 tot 1072 teruggeloopen. In Amsterdam was onze vooruitgang sedert 1901
prachtig; wij waren van 3686 tot 10.063 stemmen gestegen, terwijl de liberalen
slechts van 15.341 op 19.587 stemmen gekomen waren. Ondanks de zwakke punten
in ons verkiezingsresultaat steeg ons aantal stemmen over het geheele land van
38.279 tot 65.743, wat het verlies van één Kamerzetel wel vergoedde.
De koningin benoemde tot kabinetsformateur den heer Goeman Borgesius, den
leider der Liberale Unie. Deze stelde een ministerie samen, doch bleef er zelf buiten.
In de troonrede, op 19 September 1905 uitgesproken ontwikkelde de regeering een
uitvoerig program, waarvan de clou vormde de Grondwetsherziening tot invoering
van het ‘blanko-artikel’ inzake het kiesrecht. Dit blanko-artikel in de Grondwet zou
den gewonen wetgever alle vrijheid laten bij de regeling van het kiesrecht;
censuskiesrecht zou evengoed mogelijk zijn als algemeen kiesrecht. Het stellen
van dezen eisch van vrijzinnige zijde bij de verkiezingen was verlegenheidspolitiek
geweest, de eenige formuleering van de kiesrechtkwestie, waarop
vrijzinnig-demokraten en unie-liberalen zich tot een gemeenschappelijk program
van aktie hadden kunnen vereenigen.
De troonrede wees verder op de noodzakelijkheid van bezuiniging. Eigenaardig
was de mededeeling, dat verplichte invaliditeits- en ongevallenverzekering zouden
worden ingevoerd, ‘zoodra de vereischte middelen beschikbaar zullen zijn.’ Over
de militaire paragraaf spreek ik thans niet, omdat deze aangelegenheid uit-
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voeriger ter sprake zal moeten komen. De troonrede eindigde met een beroep op
de medewerking van alle partijen aan het werkprogram der regeering. Overigens
was de lengte van dat program weinig in overeenstemming met den korten
levensduur van het kabinet, dien men wel kon voorzien.
Als tijdelijk voorzitter van den ministerraad trad op de heer de Meester, een
typische ambtenaarsfiguur; een man zonder politieke antecedenten, blanko als het
blanko-artikel. De eigenlijke leider van het kabinet, de heer Goeman Borgesius, zat
op de banken der afgevaardigden. De Minister van Arbeid, officieel ‘van Landbouw,
Handel en Nijverheid’, de heer Veegens, was een zeer scherpzinnig en bekwaam
man, die in een gunstiger milieu zeker belangrijke dingen tot stand had kunnen
brengen, maar uit de boven aangehaalde zinsnede uit de troonrede blijkt, dat hij
daartoe te zeer onder den druk zat van de sombere opvattingen, die het kabinet
over den financieelen toestand had. De samenstelling van het ministerie toonde,
dat ik gelijk had gehad, toen ik in Juni 1905 in de ‘Beweging’ schreef: ‘de liberale
koncentratie bevat uitnemende juridische, administratieve en technische, doch geen
politieke krachten.’
Voorzitter der Kamer was gedurende deze periode de heer Roëll, afgevaardigde
voor Utrecht, een liberaal van den ouden stempel, die de vrijheidsidee van het
liberalisme in de handhaving zijner funktie nauwgezet in toepassing bracht. Van de
leden der Kamer noem ik den heer Thomson, afgevaardigde voor Leeuwarden,
waar hij als officier bij zijn manschappen zeer gezien was. Door zijn ijveren voor
meer demokratische opvattingen in het leger gaf hij aanleiding van hem op militair
gebied groote verwachtingen te koesteren; dat daarvan veel terecht gekomen is,
zou men moeilijk kunnen volhouden. Van den kant van ons, voor-
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standers van bezuiniging op de militaire uitgaven en tegenstanders van het
militarisme, moest veel, van hetgeen hij in de Kamer presteerde, worden
gewaardeerd. Het was een frissche figuur, die tegenover menigen door ons
geëischten maatregel sympathiek stond. Intusschen zou het ook hem blijken, dat
het onmogelijk was zijn idealen in het kader der liberale regeeringspartij te
verwezenlijken. Professor van der Vlugt, lid der Kamer voor Leiden, bracht in de
niet altijd even intellektueele en gekuischte atmosfeer der Kamerdebatten, den toon
van zijn fijn vernuft en zijn akademischen stijl. Bij een debat over de stakingen van
1903 stelde ik eens zijn rede, onafgebroken op zeer hoog peil gehouden, tegenover
die van den heer de Visser, die over deze aangelegenheid gesproken had als een
echte demagoog. ‘De heer de Visser’, zeide ik, ‘was niet gelukkig. Na de welwillende
muziek van den geachten afgevaardigde uit Leiden klonk zijn trompetgeluid als het
slaan op een bekken, even schel en zonder inhoud.’ Sedert dien heeft de heer de
Visser den demagogischen toon, dien ik toen signaleerde, meer en meer laten
varen, totdat hij langzamerhand de pater familias is geworden, als hoedanig hij
tegenwoordig optreedt. In zijn nationalistische redevoeringen evenwel, wordt, zij
het ook op minder aanstootelijke wijze, het oude sentiment nog steeds aangetroffen.
Ik moet hieraan toevoegen, dat ik met den heer de Visser steeds op aangenamen
voet heb kunnen verkeeren en bij hem, meer dan bij de meeste Kamerleden, een
streven heb kunnen opmerken, om onze socialistische opvattingen te leeren
begrijpen. Zijn uitspraak in de Kamer, dat de verwerving der rijkdommen grooten
invloed uitoefent op de historische ontwikkeling, heb ik meermalen aangehaald bij
een bespreking van het historisch-materialisme.
Ik heb hier gelegenheid enkele woorden te wijden aan
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den heer P. van Vliet, een der leiders van Patrimonium, een christelijke
werkmansfiguur. Voor de geschiedenis der politieke partijen is het niet zonder belang
te vermelden, dat ik tijdens de verkiezingen van 1891, toen de Friesche Volkspartij
tegenover den liberaal Lieftinck in het distrikt Franeker van Vliet steunde, voor zijn
kandidatuur propaganda heb gemaakt. Voor den heer van Vliet, die een groot gezin
had te onderhouden en te Leeuwarden als employé aan de ‘Leeuwarder Courant’
om politieke redenen was ontslagen, heb ik steeds veel sympathie gehad - van
partikulier standpunt; zijn politieke loopbaan is een van die mislukkingen geweest,
waartoe de onmacht der arbeiderselementen in de rechtsche partijen deze nu
eenmaal doemt. Naast hem kan de figuur van den heer Pastoors, voorzitter van
den Katholieken Volksbond worden genoemd, die in het distrikt Beverwijk Tak van
Poortvliet was opgevolgd. Deze trachtte vooral lauweren te behalen op het gebied
der socialistenbestrijding, maar eenigen invloed ten gunste der arbeidersklasse
heeft hij niet uitgeoefend. In een debat met den heer Kolkman vergeleek ik eens de
rechterzijde met het cirkus van Barnum en Bailey, dat in verschillende plaatsen van
ons land voorstellingen had gegeven. Ik zeide toen o.a.: ‘Was er bij Barnum een
getemd leeuwenpaar in een kooi, hier loopen ze maar los rond; de leeuw van
Patrimonium, wiens tanden uitgevallen en wiens klauwen afgeveild zijn en die al
blijde is, als hij een klontje krijgt en de leeuw van den Roomsch-Katholieken
Volksbond, die bromt wel eens wat, maar bij de minste kleinigheid, die men hem
geeft, is hij tevreden.’
In K. ter Laan, die in 1901 in Hoogezand was gekozen, had onze fraktie een
belangrijke aanwinst te boeken. Geen werk was hem te zwaar en al spoedig vond
hij op het gebied van het onderwijs en het militarisme
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een eigen arbeidsveld. Willem Helsdingen was een fijn type van arbeider en als
zoodanig in de Kamer algemeen geacht. Hugenholtz, in 1901 gekozen, en bij mijn
afwezigheid uit de Kamer tijdelijk belast met de juridische kwesties, vond spoedig
zijn weg naar de zaken van Marine. Bij de verkiezingen was hij kandidaat geweest
voor Den Helder. Daarnaast bleef hij zich met enkele juridische kwesties
bezighouden. De hervorming van ons gevangeniswezen in de richting van het
Elmira-stelsel was één van zijn geliefkoosde onderwerpen. Zijn frischheid en
slagvaardigheid moesten zeer worden gewaardeerd. Gedurende den tijd, dat ik te
Haarlem woonde, hebben wij menig uur samen doorgebracht en ontwikkelde zich
een vriendschappelijke verhouding, die tot zijn helaas te vroegen dood heeft
voortgeduurd. Melchers, in 1901 gekozen tot afgevaardigde van Leeuwarden, had
zich in 1905 voor dat distrikt niet weer kandidaat gesteld en Wibaut, die hem had
moeten opvolgen, werd helaas niet gekozen.
Ik was er van den beginne af van overtuigd, dat wij op het gebied van sociale
hervormingen van het kabinet-de-Meester niet veel te verwachten hadden. De
vrijzinnigen hadden in de Kamer geen meerderheid en waren bovendien onderling
verdeeld. Oud-liberalen eenerzijds, unie-liberalen en vrijzinnig-demokraten anderzijds,
waren het noch over de sociale wetgeving noch over de kiesrechtkwestie eens.
Door die onderlinge twisten was blanko-politiek het eenig mogelijke. Doch krachtens
zijn wordingsgeschiedenis (de herstemmingen!) kon het kabinet niet anders doen
dan steun zoeken bij de socialisten en daarom, zoo schreef ik in ‘De Beweging’,
moeten wij uit naam van onze kiezers, die het kabinet mede aan de regeering
hebben gebracht, onze eischen stellen. In de eerste plaats:
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zoo groot mogelijke vrijheid voor de vakbeweging en de arbeiders-organisaties in
het algemeen. Ongehinderde, door regeering en wetgeving bevorderde, ontwikkeling
van de proletarische organisaties, de nieuwe kracht, waaraan ons volk bij de politieke
verlamming der burgerlijke partijen behoefte had, dat moest het parool zijn. Voor
deze vrijheid van organisatie ben ik in de volgende jaren meermalen in de bres
gesprongen, vooral terwille van den Matrozenbond. Bij de begrootingsdebatten in
1907 had ik over deze kwestie den heer Heemskerk van repliek te dienen, die
tegenover de organisaties van ambtenaren, beambten en werklieden in rijksdienst
een soort ‘kinderkamer-politiek’ had verdedigd en ik wees er op, dat juist de
anti-revolutionairen, die altijd tegenover de bureaukratie en centralisatie van den
staat het organisch-gegroeide uit het volk zelf willen stellen, ook de vrije ontwikkeling
van deze organisaties moesten bevorderen.
Reeds in Augustus 1905 had ik in een artikel in ‘De Beweging’, ‘Een krisis van
impotentie’, geschreven, dat de krisis, waarin wij na den val van het ministerie-Kuyper
waren geraakt, ook met de vorming van het nieuwe kabinet niet was opgelost. Die
krisis, die feitelijk permanent was, was naar mijn oordeel veroorzaakt, eenerzijds
door de verwording der burgerpartijen, anderzijds door den te langzamen groei van
de sociaal-demokratie in ons land.
In mijn begrootingsrede van 1905, later onder den titel ‘Revolutiebouw’ als brochure
verschenen, werkte ik dit thema nader uit, terwijl ik daar bovendien een overzicht
gaf van de vele onvervulde behoeften der arbeidersklasse, de regeering van
aangezicht tot aangezicht plaatsend voor de taak, die haar onmacht wachtte. In
mijn rede betoogde ik, dat de term ‘blanko-politiek’ zeer juist de gesteldheid van het
Nederlandsche liberalisme teekende. ‘Nu heeft men op dien grondslag een
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nieuwe regeering. Geslecht is de sterke burcht der gevallen regeering, waaruit het
krijgsgeschal zoo hevig kon klinken bij monde van den burchtheer, als hij zijn troepen
kommandeerde en aanvoerde tegen de aanvallen van die “anti-christelijke
wereldmacht”, die “verdaan” moest worden. Dit kasteel is geslecht - maar wat is er
verrezen op de plaats, waar het gestaan heeft? Een gebouw zonder stijl, licht en
luchtig, opgetrokken uit halvesteensmuurtjes, de deuren hangen niet eens goed in
de hengsels, men is er aan weer en wind blootgesteld - Revolutiebouw.
Het is niet slechts niet bestand tegen aanvallen van buiten; maar de bouwmeester
zelf vertrouwt zijn hechtheid zoo weinig, dat hij met het oog op zijn vurig
temperament, het niet eens aandurft daarbinnen plaats te nemen. (Borgesius!)....
Dit nieuwerwetsche regeerkasteel is alleen bewoonbaar voor tamme,
hartstochtslooze gemoederen, meer specialiteiten dan politieke aanvoerders.... Zij
hebben, zoodra zij zich in de woning hebben ingericht, onmiddellijk een kaartje
gestuurd aan alle buren, die in vroegere tijden van deze soort kasteelheeren zooveel
te verduren hebben gehad, met de boodschap, dat het hun wensch is met alle buren
goede vrienden te zijn, dat zij tegen niemand eenig kwaad in den zin hebben en dat
het hun hoogste wensch is, zoo mogelijk vier jaar, in genoegelijke tempering van
alle politieke en sociale geschillen, daarin te blijven wonen.’
Vervolgens wees ik op de slechte verdeeling der maatschappelijke rijkdommen.
Ik berekende, dat vijf-zesde der arbeidersbevolking een inkomen had van minder
dan f 13.- per week. ‘Die tegenstelling, eenige honderden millionairs, eenige
tienduizenden groote inkomens, enkele honderdduizenden met een voldoend normaal
inkomen, de groote massa beneden het peil van een leven, waarop men zijn
menschelijken aanleg voldoen-
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de kan ontplooien en daar beneden nog honderdduizenden paupers, ziedaar het
beeld van den vermogenstoestand in ons land, van de klasse-scheiding, die
voortvloeit uit het bezit der produktiemiddelen bij weinigen en den dwang tot
loonarbeid in hun dienst bij de groote massa.’ Ik besprak verder de ellendige
woningtoestanden en de noodzakelijkheid den arbeidsduur wettelijk te beperken
en ik behandelde het vraagstuk der arbeiderspensioneering, waarbij ik onverzwakt
als onzen eisch handhaafde: het staatspensioen.
Ook herinnerde ik aan de voortdurende onzekerheid van bestaan, waarin de
arbeider tengevolge der steeds dreigende werkloosheid verkeert. Ik vroeg de
regeering, wat zij daar aan dacht te doen of zij althans het plan had een
werkloosheidsverzekering in het leven te roepen. In 1908 zou ik op deze
aangelegenheid uitvoeriger moeten terugkomen.
In het begin van mijn rede had ik herinnerd aan mijn strijd, onder de
regeering-Kuyper, tegen de antithese gevoerd. Ik sprak de hoop uit, dat nu de tijd
rijp zou zijn voor een nieuwe antithese, op zuiverder grondslag berustend. ‘Nu men
op christelijk gebied toch niets meer kan bereiken, is het mogelijk, dat de rechterzijde
uiteenvalt, waardoor een zuiverder en beter partijverdeeling zal worden bevorderd.
Het is nu mogelijk, dat konservatieven aan deze zijde, de oud-liberalen, meer en
meer hun werkelijke politieke geestesgemeenschap met de konservatieven van de
rechterzijde zullen gaan beseffen. Het is nu mogelijk, dat de meer demokratische
elementen aan de linkerzijde, wat meer zullen kunnen gaan rekenen op de
demokratische elementen aan de rechterzijde. Wanneer aan de rechterzijde het
onvruchtbaar streven naar het kunstmatig in stand houden van de antithese de
politiek blijft beheerschen, zal die betere partijgroepeering niet komen.’ Toen ik
daarna de opmerking maakte, dat wij mis-
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schien over jaren, misschien reeds vrij spoedig, gelegenheid zouden hebben na te
gaan, in hoeverre er werkelijk een nieuwe partijgroepeering groeiende is, vermoedde
ik niet, dat nog zooveel jaren nadien de Nederlandsche politiek door het in stand
blijven der antithese zou worden vertroebeld. Ik heb in die jaren werkelijk gemeend,
dat de antithese heel wat gauwer zou sterven, dan geschied is: ik heb haar eenige
malen doodverklaard, maar daarom was zij nog niet dood. Ook bij de algemeene
beschouwingen in het najaar van 1906 zeide ik, den indruk te hebben, dat de
antithese bezig was te sterven en bij de begrootingsdebatten in 1907 sloot ik mij
aan bij de meening van professor van der Vlugt, die in een artikel in ‘Onze Eeuw’
had betoogd, dat de ware antithese die tusschen konservatieven en demokraten
was. Ditmaal wekten mijn woorden groote ongerustheid in de kringen der zuivere
marxisten binnen onze Partij, die vreesden, dat ik in de Kamer bezig was, de Partij
naar het kamp der burgerlijke demokraten te sturen. Toch had ik in mijn rede duidelijk
genoeg aangegeven, wat het standpunt der sociaal-demokraten zou zijn, indien de
nieuwe partijgroepeering werkelijkheid werd. Ik had gezegd: ‘Wanneer hier
demokratische partijen werkelijk demokratisch werken, zal de logika der feiten
tengevolge hebben, dat zij den steun der sociaal-demokraten daarbij ondervinden,
maar de zelfstandigheid dier partij, bij het groote verschil in standpunt tusschen haar
en de andere partijen in deze Kamer, zal daarbij ongerept blijven gehandhaafd.’ In
mijn artikel ‘Blanko-politiek’ had ik ter verklaring van de bestaande antithese
geschreven: ‘Het is zeer zeker mogelijk bij een ekonomisch achterlijk, politiek
slecht-ontwikkeld, aan een breede strook “kleurlooze middenstof” laboreerend volk
als het onze, door-en-door vertheologiseerd, tot zelfs in zijn vrijdenkers en socialisten
toe,
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met de christelijke leuze verwarring te wekken, stemming te maken, sociale eenheden
in het volk te splitsen, ekonomische groepen op theologische gronden tegen zichzelf
te verdeelen.’
In mijn begrootingsrede van 1905 had ik verklaard, dat de sociaal-demokraten
absoluut geen verantwoordelijkheid gevoelden voor de regeering-de-Meester.
Trouwens bij de oplossing van de kabinetskrisis waren geen vertegenwoordigers
van onze Partij gehoord, wat feitelijk had moeten gebeuren en ik leidde daar nu uit
af, dat ‘zij, die in deze zaak iets hadden te zeggen, zelf hebben begrepen, dat de
sociaal-demokraten in deze buiten alle verantwoordelijkheid dienden te blijven.’
Reeds in het eerste jaar van het kabinet-de-Meester hadden wij tweemaal de
rechterzijde bij het omverwerpen van de regeering behulpzaam kunnen zijn. Eenmaal
toen van rechts een motie was ingediend, die de reis van minister Kraus naar Chili
afkeurde en eveneens bij de behandeling van het regeeringsvoorstel, 10 opcenten
op de bedrijfs- en 10 op de vermogensbelasting te leggen. Wij hadden ons tegen
de opcenten op de bedrijfsbelasting verzet en zelf het voorstel gedaan, inplaats
daarvan het aantal opcenten op de vermogensbelasting op 20 te brengen. Toen
dat voorstel verworpen was, stonden wij voor de vraag of wij de rechtsche motie
zouden steunen, die alle opcenten afkeurde en, was zij aangenomen, waarschijnlijk
een ministerkrisis tengevolge zou hebben gehad. In beide gevallen hebben wij de
regeering gered. Ik mag nu wel meedeelen, dat het besluit om de regeering te
steunen in de fraktie met meerderheid van stemmen was genomen en dat ik beide
keeren er voor had gepleit, ons bij het uitbrengen van onze stem om het lot der
regeering niet te bekommeren.
In ieder geval achtte ik het noodig in mijn begrootingsspeech van 1906 de
regeeringspartijen te waarschu-
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wen, niet te vast op dien socialistischen steun te rekenen en wat zuiniger te worden
met het stellen der vertrouwenskwestie.
Het belangrijkste werk, door het ministerie-de-Meester tot stand gebracht, was de
wet op het arbeidskontrakt. Daarvóór waren de wederzijdsche rechten en
verplichtingen van werkgever en arbeider zoo goed als in het geheel niet in onze
wetgeving geregeld, wat ten gevolge had, dat er dikwijls onzekerheid bestond en
dat meermalen voor den arbeider nadeelige bepalingen werden gemaakt, waarin
hij, uit vrees voor broodgebrek, wel verplicht was toe te stemmen.
Reeds Kuyper had een wetsontwerp hieromtrent ingediend, dat echter voor de
arbeiders onaannemelijk was en een storm van verzet in het land had ontketend.
Een komitee werd opgericht, dat in het geheele land protestvergaderingen tegen
dat wetsontwerp organiseerde, onder de leuze: ‘Tegen het dwangkontrakt’.
Onhoudbaar vooral waren de bepalingen over den opzeggingstermijn, die inhielden,
dat de opzeggingstermijnen voor de arbeiders in één bedrijf zouden verschillen,
berekend naarden tijd, dat elk hunner bij den patroon in kwestie in dienst was
geweest. Staking werd verder beschouwd als verbreking van de overeenkomst,
zoodat, wilde men staken, sommige arbeiders reeds maanden van te voren de
arbeidsovereenkomst zouden moeten opzeggen. In de Kamer zeide ik naar
aanleiding van dat ontwerp: ‘Daar had men den verschuifbaren opzeggingstermijn,
die tot een half jaar kon aangroeien, waarbij men kon worden veroordeeld tot een
schadeloosstelling en loonaftrek, die in de honderden kon loopen. Een
opzeggingstermijn voor iederen arbeider, bepaald naarmate van den tijd, dien hij
in dienst van den patroon had doorgebracht. Daardoor verkreeg men een
desorganisatie van den geheelen zedelijken grond-
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slag van het gemeenschappelijk optreden der arbeiders in hun organisatie; daardoor
was feitelijk de geheele vakorganisatie uit elkander geslagen en werd de arbeider
met sterke financieele banden aan zijn patroon, aan zijn betrekking vastgeketend.’
De agitatie had het sukses, dat deze schadelijke bepalingen over den
opzeggingstermijn werden teruggenomen. Onder den invloed van Tak, wiens
opvattingen door de leiding dezer beweging waren aanvaard, besloot echter het
agitatie-komitee in een vergadering van 12 Februari 1905 te Utrecht om den strijd
tegen het gewijzigde ontwerp met dezelfde kracht te voeren. Tak wilde zich verzetten
tegen de inschakeling der bepalingen inzake het arbeidskontrakt in het Burgerlijk
Wetboek; hij achtte het noodzakelijk, dat overtredingen strafrechterlijk zouden worden
vervolgd. Dit nu was naar mijn meening een groote fout, daar het karakter van de
arbeidsovereenkomst die inschakeling in het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk maakte,
iets, wat bijv. ook in Duitschland met medewerking van onze partijgenooten was
geschied. Bovendien hangt de vraag òf de overtreding eener wetsbepaling
strafrechterlijke vervolging ten gevolge zal hebben, niet af van den benadeelde, in
dit geval den arbeider, die bij inlassching in het Burgerlijk Wetboek het in eigen hand
heeft of hij een rechtsvordering tot schadevergoeding zal instellen, maar van de
Justitie, zoodat het de vraag zou zijn of de toepassing der wet niet vrijwel zou
afstuiten op de bekende laksheid der burgerlijke rechters, waar het arbeidswetgeving
geldt. Men denke aan de treurige toepassing der Arbeidswet. In een onderhoud,
dat ik met van de Tempel had, waarschuwde ik ervoor, dat de vakbeweging zich
niet op die juridische kwestie moest blind staren en liever moest trachten het ontwerp
zooveel mogelijk verbeterd te krijgen; tevens gaf ik hun een schema voor een adres,
om verbetering
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van het gewijzigd ontwerp, aan den minister. Hetzelfde standpunt had ik ingenomen
in een brief aan Spiekman, van Januari 1905. Ik voelde, dat de aktie, zooals zij door
Tak was opgezet, moest vastloopen.
Nu men een overwinning der agitatie kon boeken, was het tijd geweest het roer
om te gooien en nog slechts te vechten voor verwijdering uit het ontwerp van de
voor de vakbeweging belemmerende bepalingen, die er in waren gebleven (het
‘staangeld’). Maar dat kon men niet doen, als men tegelijkertijd in vergaderingen
en in ‘Het Volk’ op fellen toon het gansche ontwerp principieel bleef afwijzen.
Aan de voorbereidende besprekingen over onze houding tegenover dit ontwerp
in de Kamer, waar het 7 Maart 1906 in behandeling kwam, kon ik niet deelnemen,
eerst door ziekte, vervolgens door het overlijden van mijn Vader. Tak sprak uit onzen
naam bij de algemeene beschouwingen. Daar bleek het, dat hij zijn standpunt niet
kon handhaven, waar nog bij kwam, dat hij, overladen met werk, zijn rede niet
voldoende had kunnen voorbereiden. Bovendien deelde hij mij in de Kamer
persoonlijk mee, dat zijn gezondheidstoestand hem in den weg stond. In het debat
kwam onze Partij er zeer slecht af; vooral de heer Drucker, de eigenlijke vader van
het wetsontwerp, toonde overtuigend de onhoudbaarheid van Tak's standpunt aan.
Het werd zoo bar, dat ik mij genoodzaakt zag het woord te vragen en te verklaren,
dat ik mij van het optreden van het agitatie-komitee (dus ook van het standpunt van
Tak) losmaakte en ‘dat ik het wenschelijk had geacht, dat na de verschijning van
het gewijzigde ontwerp die agitatie een andere richting had genomen.’ Ik herinnerde
eraan, dat Schaper zich al vroeger in het publiek tegen de agitatie had uitgesproken
en dat ik dus mocht zeggen: ‘De sociaal-demokratische Kamerklub heeft met de
agitatie niets te maken.’
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Mijn optreden baarde veel opzien en het P.B., dat dat jaar in meerderheid tot de
‘Nieuwe Tijd’-groep behoorde en waarin ik geen zitting had, vond het zelfs noodig,
openlijk ‘zijn verbazing’ over mijn houding uit te spreken. Ik kwam tegen dit
overhaaste oordeel van het P.B. op, èn in ‘Het Volk’ van 15 Maart 1906, èn in een
brief aan het Partijbestuur, waarin ik o.a. zeide: ‘dat het gepubliceerde oordeel van
het P.B. over mijn optreden den schijn wekt, alsof ik met de taktiek, die ik in de
Kamer afkeurde, inderdaad zou hebben ingestemd, welke konklusie door de pers
reeds is getrokken en bevestigd wordt door de nadere verklaring van het D.B. (nl.
in een bericht in “Het Volk” verschenen), dat de door mij afgekeurde taktiek met
mijne medewerking is gehandhaafd.’ Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat
deze voorstelling van zaken totaal valsch was.
Ik moet hierbij onmiddellijk meedeelen, dat ik op het Utrechtsch kongres naar
aanleiding hiervan zeide: ‘Wat ik gezegd heb, meen ik nog; maar als ik zie naar de
nadeelen, die zooiets toebrengt aan de organisatie, aan de eenheid der
arbeidersbeweging, dan zou ik die woorden liever willen inslikken.’ Bergmeyer, van
der Waerden en anderen hadden mij op dat kongres over mijn houding scherp
aangevallen. Tak, die zelf over deze zaak niet wenschte te spreken, had mij verzocht
uit zijn naam mee te deelen, dat hij bij zijn Kamerspeech niet zóó toegerust was
geweest, als hij zelf wel had gewenscht, en verder zijn standpunt te verdedigen.
Maar dat was teveel van mijn goedheid gevergd. Toen men mij verwijten maakte,
omdat ik Tak was afgevallen, moest ik in mijn antwoord wel aangeven, waarom ik
dat had gedaan, wat natuurlijk niet zonder kritiek op Tak's optreden mogelijk was.
Ik zeide: ‘Erkend moet worden, dat de fraktie nog nooit zoo weinig sterk heeft gestaan
als bij de algemeene be-
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schouwingen over dit ontwerp’; verder verklaarde ik de gewraakte woorden te hebben
gezegd ‘onder den indruk van het treurig zwak figuur, dat Tak maakte’. Tot mijn spijt
was Tak door mijn woorden zeer in zijn wiek geschoten; hij dacht er zelfs over af te
treden als Kamerlid, maar zijn vrienden wisten hem daarvan terug te houden. De
schuld van alles was, dat men Tak te veel op zijn schouders had geladen en het
deed mij leed, dat het, tot een gelukkig slechts tijdelijk, konflikt tusschen hem en mij
aanleiding gaf.
In mijn rede te Utrecht zeide ik, dat het standpunt van de fraktie was, dat wij
moesten trachten de wet, waarvan de behandeling nog loopende was, zooveel
mogelijk te verbeteren om dan bij de eindstemming na te gaan, wat het ontwerp
aan goeds en kwaads bracht en daarvan onze stem te laten afhangen. Verder
verklaarde ik: ‘Ik moet beslist verwerpen de opvatting, alsof wij Kamerleden niets
anders zouden zijn dan lasthebbers van een Partijbestuur of nog veel minder van
organisaties buiten onze Partij.... als marionetten zijn wij niet vertrouwbaar. Menschen
zonder eigen overtuiging kunnen den grooten strijd niet strijden.’
Bij de behandeling van het wetsontwerp in de Kamer, die daarna plaats had, werden
onzerzijds talrijke amendementen verdedigd. Wij slaagden er in om scherpere
bepalingen tegen de gedwongen winkelnering in de wet te brengen, terwijl een door
mij verdedigd amendement werd aangenomen, dat inhield, dat een
arbeidsovereenkomst voor het leven of voor langer dan vijf jaar gesloten, slechts
van de zijde van den arbeider zou kunnen worden opgezegd. Een poging van ons
om in de wet te brengen een verbod, mannelijke en vrouwelijke arbeiders in één
vertrek te doen slapen, werd door de meerderheid afgewezen, hetzelfde lot trof een
socialistisch voorstel, dat uitdrukkelijk wilde
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doen vaststellen, dat de dienstbetrekking niet als geeindigd kan worden beschouwd,
als de arbeider onder de wapenen wordt geroepen. Ook dienden wij amendementen
in om het boeterecht van den patroon nog meer te beperken; hoewel deze poging
geen sukses had, stemden wij vóór het artikel, omdat het in vergelijking met den
ouden toestand in ieder geval een stap vooruit was. Na gewezen te hebben op
Duitschland en Frankrijk, waar men in ‘Gewerbe-gerichte’ en in de ‘conseils de
prud'hommes’ aparte rechtsprekende kolleges in zaken van arbeidswetgeving heeft,
dienden wij een motie in, die den wensch bevatte in Nederland tot een dergelijke
regeling te komen. Merkwaardig was een uiting van den konservatieven heer de
Savornin Lohman, die zich op een oogenblik de klacht liet ontvallen, ‘dat de
kommissie van rapporteurs voortdurend gewerkt heeft onder den indruk van de
sociaal-demokratische propaganda.’
De belangrijkste diskussies werden gevoerd bij artikel 1639, waarbij de vraag
besproken werd of een arbeidsovereenkomst door werkstaking onrechtmatig
verbroken wordt. Wij achtten door de voorgestelde artikelen de vrijheid van
werkstaking bedreigd en ik begon met te verklaren, dat ons eind-oordeel over het
wetsontwerp zou afhangen van den invloed, die het op de vrijheid en het recht van
werkstaking zou uitoefenen. In dit verband verzetten wij ons ook tegen het
‘staangeld’, een deel van het loon, dat de werkgever onder zich mocht houden als
waarborg voor een juist nakomen van de overeenkomst. Ik wees op de beteekenis
van de vakorganisaties en herinnerde eraan, dat juist de met ons verbonden
vakvereenigingen, in tegenstelling tot de syndikalistische ‘stakingsgymnastiek’, altijd
aansporen tot een voorzichtig gebruik van het stakingswapen. Het mocht waar zijn,
dat het staangeld in de praktijk vrij veel voorkwam; dat was
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voor den wetgever nog geen reden, het nu officieel te sanktioneeren. Vervolgens
ging ik, evenals bij de behandeling van de dwangwetten, in op de vraag of
werkstaking verbreking, dan wel eenvoudig schorsing van de arbeidsovereenkomst
is. Voor deze laatste opvatting kon ik mij beroepen op een uitspraak van den
Franschen Hoogeren Arbeidsraad. Zou men zich bij stakingen aan den
opzeggingstermijn moeten houden, dan blijft van het stakingsrecht niet veel over.
Meermalen speelt het spontane, krachtige optreden van enkele arbeiders op een
geschikt moment een groote rol bij het uitbreken van een staking en ik noemde
eenige voorbeelden van stakingen, die zoo'n karakter hadden gedragen. ‘Wat komt
er onder zulke omstandigheden terecht van een opzeggingstermijn? Het leven spot
in zoo'n geval met juridische konstrukties. Er zijn dramatische akties, die zich daaraan
niet storen. Wanneer nu zulke stukken leven zich afspelen, waarbij het onverwachte
een groote rol speelt en moet spelen, waarbij de arbeider, gewoon aan
onderdanigheid aan den patroon, zijn leven en toekomst op het spel zet, daar gaat
het niet aan om veertien dagen te wachten, totdat de opzeggingstermijn is
afgeloopen.’ Ik eindigde met deze woorden: ‘Wordt het ontwerp op dit punt niet
gewijzigd, dan zullen wij verplicht zijn onze stem aan dit ontwerp te onthouden.’
Mijn bestrijders beantwoordde ik in een lange en felle repliek, waarbij ik begon
met te konstateeren, dat ik mij niet had te beklagen over gebrek aan belangstelling
voor mijn eerste speech, die in het middelpunt van de debatten had gestaan. Ik
legde er den nadruk op, dat ik niet tegen den opzeggingstermijn was, maar dat er
uitzonderingen moesten worden gemaakt en dat daaronder niet alleen de
werkstaking, maar natuurlijk ook de uitsluiting van de zijde der patroons zou moeten
vallen. Scherp ging ik in tegen het braafheidsver-
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toon van de burgerlijke Kamerleden, die over den ‘toon’ van de agitatie ontsticht
waren. ‘Ik konstateer, dat gij, mijne heeren, niettegenstaande gij daartoe zijt
gesommeerd, niet den ze delijken moed gehad hebt te erkennen, dat de eerste
editie (nl. van het wetsontwerp) den tegenstand rechtvaardigde, die zelfs in eigen
kamp daartegen is opgekomen. Waarom hebt gij geen antwoord gegeven op de
niet onbelangrijke opmerking, dat, indien men den socialen vrede niet telkens in
gevaar wil brengen, men zich beter doordringen moet van hetgeen er omgaat in de
arbeiderswereld,’ en geen wetsontwerpen moet indienen, die zoo'n storm van verzet
doen opstaan, dat gij gedwongen zijt ze later te wijzigen. Verder bleek, dat er bij de
burgerlijke Kamerleden veel belangstelling bestond voor het verschil tusschen de
Duitsche en de Fransche (syndikalistische) vakvereenigingstaktiek; mijn konklusie
over dit punt was: ‘noch Duitsch alleen, noch Fransch alleen, maar ook op vakgebied
een organisatie en ontwikkeling, die rekening houden met het standpunt, waarop
de Nederlandsche arbeidersklasse verkeert, met de historische en ekonomische
gegevens, welke in dit opzicht hier aanwezig zijn.’ En verder: ‘wanneer daar - en
dat is het geval - op het gebied van de werkstakingen veel nog niet is, zooals het
wezen moet, dan kan dat niet kunstmatig door de wetgeving goed worden gemaakt.
Dan - ik heb het reeds bij vorige gelegenheden gezegd - dan moet men dit van de
ervaring en van het beter inzicht van de arbeiders zelf verwachten. Men moet nooit
vergeten, dat arbeiders, wanneer zij een werkstaking op touw zetten, gewoonlijk
hun gansche existentie wagen.’ Ik verklaarde, niet een andere formuleering van de
artikelen inzake de werkstaking te zullen geven: ‘Ik ben tevreden, wanneer men in
de wet slechts zorgt, dat de arbeiders elk oogenblik, dat hun kollektieve wil het
eischt, kunnen staken in dezen zin,
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dat zij daarvoor niet met schadeloosstelling worden gestraft en het staangeld daaraan
niet is verbonden.’
Onze amendementen inzake het stakingsrecht en het staangeld werden echter
verworpen, zoodat wij bij de eindstemming onze stem tegen het wetsontwerp
uitbrachten, dat niettemin met groote meerderheid werd aangenomen.
In Mei 1909 interpelleerde ik minister Nelissen naar aanleiding van de vele
moeilijkheden, die zich bij de invoering van deze wet hadden voorgedaan. Over het
algemeen stelde ik vast, dat ervan den ‘socialen vrede’, dien men beoogd had,
weinig terecht gekomen was. De praktijk had ons helaas in het gelijk gesteld, wat
betreftonze bewering, bij de behandeling van het ontwerp, dat de bepalingen tegen
het boeterecht van den patroon volkomen onvoldoende waren; ook was het
staangeld, in vele gevallen, waar het vroeger niet bestond tengevolge van deze wet
ingevoerd. De minister antwoordde, dat de wet nog te kort in werking was, om reeds
met voorstellen van wijziging te kunnen komen.
Het militaire vraagstuk bracht gedurende het kabinetde-Meester vrij groote verwarring
in de Kamer. Tengevolge van den tegenstand tegen de steeds stijgende
oorlogsbegrootingen, vooral door onze propaganda in en buiten de Kamer opgewekt,
hadden de verkiezingen van 1905 in sterke mate geloopen over de noodzakelijkheid
van bezuiniging op de militaire uitgaven. Daartegenover bracht de eerste begrooting
van het liberale ministerie verhooging van de uitgaven voor oorlog en marine. De
gevolgen hiervan zouden niet uitblijven.
Tegenover het ministerie stond de rechterzijde, die aan deze bezuinigingsaktie
niet had meegedaan, en volgens haar gewoonte het militarisme als het troetelkind
van het parlement wilde zien behandeld. Het had dus voor de hand gelegen, dat
alle vrienden van de regeering,

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

57
samen met de sociaal-demokraten een vurige en besliste aktie voor de bezuiniging
op militaire uitgaven hadden gevoerd. Deze bezuiniging, die het volk in zijn groote
meerderheid wenschte, zou slechts door middel van ingrijpende hervormingen in
het leger kunnen worden bereikt. Het was nu maar de vraag: Is de liberale minister
Staal de man, die dat groote werk kan volbrengen? Het begin was al zeer slecht
Deze ‘bezuinigingsman’ zeide reeds bij het Adres-debat van 1905: Ieder kind in de
wieg spreekt tegenwoordig al over bezuiniging op militaire zaken. Uit deze woorden
sprak overgroote lichtzinnigheid voor een lid van de regeering, brutaliteit van den
militair en minachting voor wat in het volk in sterke mate groeiende was. De heer
Staal was overigens een charmeur en zelfs een paar leden van onze fraktie dreigden
onder den indruk te komen van zijn fideel optreden. Ik bemerkte dit en achtte mij
daarom temeer geroepen om dezen minister zoo fel mogelijk aan te vallen. Voor
mij was hij het meest gevaarlijke element uit deze regeering. Daarom verklaarde ik
bij de behandeling van de begrooting zeer onaangenaam te zijn getroffen door den
militaristischen toon zijner rede, ‘die in een officierskasino groote geestdrift zou
vinden’, maar van een minister in dit kabinet niet gehoord had mogen worden. Wel
had hij gesproken over ‘zuinigheid’, maar zooals ook reeds in de Troonrede was
verklaard, de eisch van ‘zuinigheid’ gold voor alle takken van dienst; voor de militaire
departementen was ‘bezuiniging’ noodig. Die was bij de verkiezingen door de liberale
koncentratie beloofd. De woorden en de toon van den minister waren niet van dien
aard, dat hij op dit gebied eenig vertrouwen bij ons kon wekken.
De vrijzinnigen hadden bij de verkiezingen, behalve bezuiniging, verkorten
oefeningstijd en hervormingen in de richting van een volksleger geëischt. Van dit
alles,
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zeide ik bij de Oorlogsbegrooting, verneemt men van den minister bitter weinig en
ik signaleerde zijn optreden als een voorbeeld van de politieke verdoezeling, waaraan
de liberalen zich schuldig maakten. Een man als Thomson kon zijn militaire beloften
uit den verkiezingsstrijd niet nakomen, daar hij was ‘bijgezet in de liberale Kamerklub’.
De ontwikkeling ‘in de richting van een volksleger’, bleek hierin te bestaan, dat
de minister ons volk in een meer militairen geest wenschte op te voeden. Het
volksleger wenschte hij slechts te aanvaarden in de toekomst, ‘als de Hollandsche
jongens militairen zijn geworden in hun hart’. Ook wij hadden het volksleger in ons
program opgenomen; voor ons was het echter het mindere kwaad tegenover het
grootere kwaad van het staande leger, omdat het volksleger minder goed te
gebruiken is voor akties tegen de arbeidersklasse. Bovendien hadden wij den
bijzonderen eisch gesteld, dat een volksleger minder zou moeten kosten dan het
staande leger.
Mijn indruk van minister Staal vatte ik aldus samen: ‘dat hij is een ietwat romantisch
krijgsman, belast met al de atavistische denkbeelden van eeuwen her van den
krijgsmansstand, iemand.... die hier eigenlijk niet behoort’. In mijn repliek voegde
ik daaraan toe: ‘de minister is een legerdichter, geen legerhervormer’. Ik wilde gaarne
toegeven, dat de minister met zijn woorden grooten indruk had gemaakt, maar dat
neemt niet weg, zeide ik, dat hij precies hetzelfde doet als zijn voorgangers, tegen
wier systeem hij zich juist had moeten verzetten. Ik eindigde met het voorstellen
van de volgende motie: ‘De Kamer, konstateerende, dat het optreden van den
minister van Oorlog niet de waarborg biedt, dat zijn bewind in overeenstemming is
met de eischen door de vrijzinnige koncentratie bij de afgeloopen verkiezingen
gesteld’, enz. Met 56-20 stemmen
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werd deze motie verworpen; van belang was, dat alle vrijzinnig-demokraten en
eenige liberalen met ons vóór stemden.
Het was duidelijk, dat de regeering door dit feit gedwongen was, wilde zij de naar
ons overgeloopen vrijzinnige leden, op wie zij moest steunen, weer terug winnen,
haar militairen romantikus weer binnen de rails te brengen; met andere woorden:
hij moest met een of ander belangrijk voorstel van militaire hervorming in de Kamer
komen. Als zoodanig moest dienst doen de inkrimping of afschaffing van het blijvend
gedeelte, door den minister reeds bij zijn eerste begrootingsrede aangekondigd. Bij
de legerwetten namelijk waren de miliciens in twee groepen onderscheiden, één
met korteren en één met langeren oefentijd. De laatsten vormden het ‘blijvend
gedeelte’. Het bestond uit 7500 dienstplichtigen, die in de wintermaanden in de
kazernes moesten blijven en grootendeels voor korvee en wachtdiensten werden
gebruikt. Dit voorstel bracht de konservatieven, zoowel ter rechterzijde als ter
linkerzijde, tegen den minister in het geweer. Reeds bij de eerste begrootingsdebatten
was van militaristische zijde groote tegenstand tegen het aangekondigde voornemen
van den minister gebleken. Het voornaamste belang bij het blijvend gedeelte was
de aanwezigheid van een grooter aantal miliciens in den winter en de mogelijkheid
deze terstond bij oproerige bewegingen, zooals de winter met zijn werkloosheid en
koude maar al te gemakkelijk veroorzaakt, op de bevolking te kunnen loslaten.
Daarom was de afschaffing van het blijvend gedeelte een proletarische eisch. Het
behoeft geen betoog, dat, afgezien van eventueele bezuiniging door dezen maatregel
verkregen, juist dàt het voornaamste oogmerk was van onzen steun aan den
overigens niet in onzen geest handelenden minister. Het was feitelijk het eenige
punt van aanraking tusschen hem
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en ons. Dat na het zwenken van een deel der liberale regeeringsmeerderheid naar
onze zijde bij de behandeling mijner motie, afschaffing van het blijvend gedeelte
een hoogst urgente maatregel was, niet slechts van het standpunt der
legerhervorming, maar ook van dat van versterking der regeeringspositie, ligt voor
de hand.
Intusschen had, zooals boven is vermeld, de minister reeds bij zijn eerste
begrootingsrede aan zijn positie van legerhervormer veel schade toegebracht. De
tegenstand van reaktionaire zijde tegen de eenige werkelijk demokratische
hervorming, die hij voorstelde, had de minister alleen kunnen overwinnen door de
bezuinigingsleuze van het liberale koncentratie-program met allen ernst te
verdedigen. Inplaats daarvan had hij die bezuinigingsleuze als een relletje
voorgesteld en ten opzichte van het volksleger - ook een eisch van demokratische
zijde gesteld - zich uitgelaten op een wijze, die door alle werkelijke demokraten en
anti-militaristen fnuikend moest worden genoemd. Het idee, dat alle Hollandsche
jongens tot gloeiende voorstanders van militaire verdediging moesten worden
opgeleid, opende perspektieven van volksopvoeding, die door geen mensch, die
zijn tijd begrijpt kunnen worden aanvaard.
Wat mij betreft, ik heb mij indertijd bij de paragraaf van ons program over het
volksleger neergelegd, omdat het de eenige vorm was, waarin het standpunt der
Internationale omtrent de landsverdediging onzerzijds kon worden belichaamd.
Doch opvoeding der kinderen van ons volk op den grondslag van voorbereiding
voor een volksleger zou leiden tot een chauvinisme, dat voor iederen
sociaal-demokraat uit den booze is. De vrees voor een dergelijke ontaarding was
het voornamelijk, die mij steeds ijskoud heeft doen staan tegenover het volksleger.
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De minister had de kunst verstaan een werkelijk bezuinigingsvoorstel, waartoe hij
door de politieke konstellatie van het kabinet gedwongen was, in te dienen op
zoodanige wijze, dat de Kamer feitelijk voor een onmogelijk dilemma werd geplaatst:
zij moest òf terwille van een demokratisch bezuinigingsvoorstel een in wezen
konservatieve begrooting aannemen òf tegen de begrooting stemmen met de kans
het bezuinigingsvoorstel tevens te verwerpen.
Voor de tegenstanders van de regeering was nu het oogenblik gekomen, hun
politieken slag te slaan. Over het debat, door die rechtsche tegenstanders tegen
den minister gevoerd, schreef ik in ‘Het Volk’: ‘De houding der rechterzijde tegenover
den minister van Oorlog was zóó bitter, zóó grof, als men van geen zijde in ons
parlement gewoon is. Daar zijn zelfs oogenblikken geweest, waarop men het mogelijk
zou hebben geacht, dat het tot handtastelijkheden zou zijn gekomen.... Het kabaal,
door deze leden gemaakt tegen de inkrimping van het blijvend gedeelte, waardoor
tonnen gouds aan de schatkist en maanden nuttelooze dienst aan duizenden onzer
jonge medeburgers worden bespaard, was niet meer dan een flauwe echo van
hetgeen er in de militaire wereld zelf en in de konservatieve pers tegen den minister
woedde.’ En ik vervolgde mijn artikel: ‘De tijdsverspilling, de lijntrekkerij in het leger,
waarvan Schaper uit eigen ervaring zulke vermakelijke staaltjes ten beste gaf, zij
vinden in het blijvend gedeelte wel hun sterkste uiting. De minister zelf toonde aan,
dat bij de kavalerie minstens twee-derde der troepen voor iets anders dan de
oefeningen wordt gebruikt.’
Tegenover den tegenstand der rechterzijde moest de minister steun zoeken bij
de demokratische elementen ter linkerzijde, die de vermindering van het blijvend
gedeelte wenschten. Dit plaatste ons, sociaal-demokra-
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ten, voor een hoogst verantwoordelijke beslissing, want de beoogde hervorming
was er één, die in de achter ons staande massa op groote instemming mocht
rekenen.
In ‘de nacht van Staal’ werd de zaak uitgevochten en het was voor ons de vraag
of wij, door als gewoonlijk tegen de oorlogsbegrooting te stemmen, de konservatieven
van rechts en links de gelegenheid moesten geven, het blijvend gedeelte in stand
te houden.
In een fel bewogen fraktie-vergadering verdedigde ik het standpunt, dat wij in
geen geval voor de oorlogsbegrooting zouden stemmen. Anderzijds verzette men
zich er tegen, het ministerie ten val te brengen en aldus de afschaffing van het
blijvend gedeelte in de steek te laten. Tot een resultaat kwamen wij niet; het stond
drie tegen drie.
Toen in den loop der vergadering bleek, dat de rechterzijde de gelijktijdige
behandeling van begrooting en blijvend gedeelte wenschte, blijkbaar om onze stem
tegen de begrooting te gebruiken, teneinde ons voor de beoogde ministerkrisis
verantwoordelijk te stellen, diende ik een aparte motie over het blijvend gedeelte
in, met het doel, dat de Kamer zich over die kwestie zou uitspreken, ‘los van de
toekomstplannen van den minister.’ De rechterzijde trad unaniem tegen deze motie
op, waarop ik het veiliger achtte, haar in te trekken. Daarop legde ik de volgende
verklaring af: ‘Daar wij zijn tegen de begrooting en voor de afschaffing van het
blijvend gedeelte, kunnen wij onmogelijk die soort van stemming aanvaarden. Het
gevolg hiervan is, dat wij verplicht zijn aan de eindstemming over deze begrooting
niet deel te nemen en verder de heeren met elkaar het kabaal tegen dezen minister
op touw gezet, te laten uitvechten.’ Hiermede verlieten wij de zaal.
Na ons vertrek bleek de tegenzin van de rechterzijde tegen den minister vrijwat
te zijn bekoeld. Immers ook
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zonder ons had zij de meerderheid en dus de gelegenheid om het kabinet ten val
te brengen. Doch toen de heer Tydeman den minister vroeg over het blijvend
gedeelte nog nadere gegevens aan de Kamer over te leggen en de minister daarop
een bevestigend antwoord gaf, zoodat de kwestie van het blijvend gedeelte
losgemaakt was van de eindstemming over de begrooting, werd deze oplossing
door den heer Lohman en andere leden van de rechterzijde aanvaard. Deze
reddingsplank, door den heer Tydeman voor de regeering gelegd, werd tevens de
reddingsplank voor de rechterzijde. Hiermee was het pleit beslecht en de begrooting
werd, met onze stemmen tegen, aangenomen.
De Eerste Kamer verwierp in Februari 1907 de begrooting van minister Staal en
na een kabinetskrisis van zes weken kwam het ministerie-de Meester terug, met
den heer van Rappard voor Oorlog.
Op de debatten over de begrooting van den heer van Rappard kan ik niet diep
ingaan. Ook in December 1907 waren zijn plannen nog niet ‘tot rijpheid gekomen’;
wel was duidelijk, dat er ook van hem geen krachtige militaire bezuiniging te
verwachten was. Den 21sten December werd zijn begrooting met 53-38 stemmen
verworpen en het ministerie diende zijn ontslag in, ditmaal om niet weer te keeren.
Van mijn parlementaire werk tijdens het ministeriede-Meester moet ik nog het
volgende vermelden. In December 1905 hield ik in aansluiting bij de
‘Zwendeldebatten’ een uitvoerige rede over de knoeierijen met Naamlooze
Vennootschappen e.d., die in grooten getale waren voorgekomen. Mijn motie: ‘De
Kamer, van oordeel, dat de ergerlijke knoeierijen door middel van Naamlooze
Vennootschappen, syndicaten en dergelijke gepleegd, ingrijpende wijzigingen, met
name in de Wetboeken van Koophandel en Strafrecht noodig
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maken’, enz. werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In 1907 wees ik op
de nieuwe stroom van faillissementen, die in dat jaar waren voorgekomen en stelde
den minister in verzuim, omdat er nog niets tot uitvoering van de motie was geschied.
Pas in 1910 zou voor deze aangelegenheid de kommissie-Limburg in het leven
worden geroepen.
Bij de koloniale begrootingen pleitte ik voor grooter drukpersvrijheid in Indië en
protesteerde tegen de koelie-ordonnantie en de poenale sanktie. In 1905 greep ik
in in het debat om van Kol te verdedigen tegen allerlei aanvallen, vooral van de zijde
der vrijzinnig-demokraten; men had hem verweten ‘dikke woorden’ te gebruiken. Ik
gaf toe, dat van Kol geen geboren parlementariër was, ‘hij wikt en weegt niet elk
woord op een goudschaaltje’, maar de tegenstanders moesten daar geen misbruik
van maken, door te doen, alsof zij daarom zijn geheele betoog mochten negeeren.
In 1906 nam de Kamer een motie van mij aan, die uitsprak, dat ‘aan de belangen
der Rijkswerklieden bij de verschillende Departementen van Bestuur een afzonderlijke
bespreking moet worden gewijd’, zooals die reeds een vorig jaar voor het
spoorwegpersoneel en de postbeambten had plaats gevonden. Eenige malen kwam
ik voor de belangen van de belasting-kommiezen op, terwijl ik mij verzette tegen
het plan voor hen een ‘groepsvertegenwoordiging’ in te stellen, omdat de praktijk
had bewezen, dat daardoor de invloed van de vakvereenigingen afnam. Dat de
belangen van het spoorwegpersoneel door de Kamer konden worden besproken,
was, zeide ik, een gevolg van de gebeurtenissen van 1903; voordien werd alles aan
de direkties overgelaten. Tevergeefs spoorde ik de liberalen aan, mee te werken
tot opheffing van de dwangwetten.
In 1906 had ik onze Partij weer eens te verdedigen tegen het verwijt, dat wij
anti-godsdienstig zouden zijn;
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de katholieken hadden zich van enkele uitingen van Viviani in de Fransche Kamer
meester gemaakt, om deze beschuldiging nieuw leven in te blazen. Verder verzette
ik mij, namens onze fraktie, tegen de aangevraagde kredieten om het ‘Melkmeisje’
van Vermeer aan te koopen. Niet, natuurlijk, omdat wij niet voor de bevordering der
musea zouden voelen, maar omdat de uitgave tè hoog was en omdat het argument
‘de nationale eer is ermee gemoeid’ ons koud liet. Tegenover de vaderlandslievende
feeststemming, waarin de Kamer was geraakt, wees ik op het internationale karakter
der kunst. Tenslotte moet ik nog vermelden, dat ik verklaarde niet te kunnen meegaan
met het voorstel, Prins Hendrik een beslissende stem in den Raad van State toe te
kennen, terwijl ik in Juni 1907 toelichtte, waarom wij onze stem zouden uitbrengen
tegen de aangevraagde gelden voor uitbreiding van de stallen op het Loo.

Eindnoten:
Elmirastelsel: verbeterd gevangenissysteem in Amerika.
charmeur = iemand, van wien een sterke bekoring uitgaat.
signaleeren = op afkeurende wijze kenschetsen.
signaleeren = op afkeurende wijze kenschetsen.
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III. Uit het persoonlijk leven
MIJN KINDEREN - ‘LANDERZIEHUNGSHEIME’ - EEN ROEITOCHT OP DE BODENSEE KENNISMAKING MET HET SPIRITISME - SPIRITISME EN ARBEIDERSBEWEGING - ONTBINDING
VAN MIJN HUWELIJK

- MIJN VROUW - ADAMA VAN SCHELTEMA

Dit hoofdstuk zal gewijd zijn aan de bespreking van aangelegenheden van
partikulieren aard. Ik moet daartoe teruggaan naar de periode, toen ik nog te
Leeuwarden woonde.
In ‘Groei’ heb ik reeds vermeld, dat op het eind van die periode mijn vrouw door
een ernstige ziekte werd overvallen. Met mijn beide kinderen toog ik in 1893 naar
Amsterdam, waar zich mijn vrouw, die na het verlaten van het ziekenhuis bij haar
ouders te Renkum verblijf had gehouden, weldra weer bij ons voegde. Mijn kinderen
waren intusschen flink opgegroeid, hetgeen de te Amsterdam genomen foto bewijst.
Zij werden opgevoed in de Friesche taal, die ik steeds als hun gewone spreektaal
heb trachten te handhaven. Tot op dit oogenblik is dat de taal, waarin ik mij met hen
pleeg te onderhouden.
Ik heb nooit gepoogd mijn kinderen tot sociaal-demokraten (een politiek begrip)
op te voeden, evenmin als ik hun bepaalde noties omtrent het marxisme heb ingeënt.
Wat van mijn persoonlijkheid en mijn werk in mijn dagelijksch leven uitstraalde,
moest voldoende zijn, om hun zekere demokratische en socialistische begrippen
langzamerhand bij te brengen. Een en ander kon soms tot vreemde konsekwenties
leiden. Vóór ons huis te Utrecht werden meermalen anti-socialistische betoogingen
gehouden en het duurde niet lang of in het tuintje achter ons huis liepen de beide
kinderen achter elkaar met veel animo te zingen: ‘Alle so-cia-len in een harington’.
Er was een schoolfeest op koninginnedag en de kinderen waren op school allen
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met oranje getooid. Mijn dochter had een geel sigarenlintje gevonden en vroeg ons
overdag eenige malen of zij dat mocht opspelden. Dit ging mij te ver, want ik voorzag
de hatelijkste kritiek te mijnen nadeele, naar aanleiding van deze koncessie. Om
haar niet geheel teleur te stellen, zeide ik tot haar: ‘Je mag dat lintje opspelden bij
het naar bed gaan’. En toen zij ons 's avonds in haar witte nachtjaponnetje
goedennacht wenschte, droeg zij vol trots het gele sigarenlintje.
In den zomer gingen wij ons Zondags, als mijn bezigheden en de
gezondheidstoestand mijner vrouw het toelieten, in de mooie omstreken van Utrecht
vermeien. Grooter wandelingen ondernam ik alleen met mijn kinderen, maar soms
kon men onze geheele familie aantreffen in een kersenboomgaard, waar men in
die dagen nog voor één dubbeltje per persoon naar hartelust kersen kon eten.
Toen ik na de verkiezingen van 1897 van een lange afwezigheid in het Noorden
te Utrecht terugkeerde, werd ik door eenige feestelijk getooide rijtuigen opgewacht,
terwijl enkele partijgenooten uit Rotterdam naar Utrecht waren gekomen, waar zij
mij op het perron een krans aanboden. Mijn dochtertje was dien dag juist jarig en
ik vermaakte mij zeer met haar stellige opvatting, dat die hulde voor haar verjaardag
was bedoeld.
Overigens weet ik mij uit dezen zomer weinig te herinneren. De noodzakelijkheid
om mij zoo spoedig mogelijk in Den Haag voor de eerste begrooting te prepareeren,
liet geen tijd voor rust na den zwaren verkiezingsstrijd. Het gelukte mij in Den Haag
aan het Kanaal een goede benedenwoning te vinden, die het uitzicht had op den
Waalsdorpschen weg.
Ook daar gebruikte ik iederen Zondag, waarop ik niet voor propaganda afwezig
behoefde te zijn, om met mijn kinderen wandelingen te maken in de duinen. Wij
von-
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den daar geheimzinnige oude gebouwtjes, vele vogels en andere dingen, die de
fantasie der kinderen konden prikkelen en onze tochten uiterst gezellig en
onderhoudend maakten. In de nabijheid van ons huis stond een oude zerk-steenen
paal, die de grens aangaf van het jachtgebied des konings. Deze paal sprak sterk
tot de fantasie van de kinderen, zooals mij natuurlijk eerst later is meegedeeld, toen
het reeds tot hun herinnering behoorde. Zij hadden namelijk het vermoeden, dat
onder deze paal een of andere schat verborgen was en deden menige poging die
schat te vinden. Toen zij het mij vertelden, zeide ik hun, dat zij in hun leven nog vele
zulke palen zouden ontmoeten en de bij deze opgedane teleurstelling zich nog
menigmaal zou herhalen.
Later te Haarlem, zetten wij onze Zondagswandelingen voort, doch in een vorm,
die ze middellijk aan de socialistische propaganda dienstbaar maakte. Van een
zeker punt in de duinen in de nabijheid van Haarlem kon men de torens van IJmuiden
waarnemen en van dat punt gingen wij over heg en steg, zonder ons om prikkeldraad
en andere versperringen te bekommeren, linea recta op IJmuiden af. Ik vergeleek
in onze gesprekken de versperringen, speciaal het prikkeldraad, met het kapitalisme
en ik bereidde mijn kinderen er op voor, dat wij misschien geverbaliseerd zouden
worden, in welk geval ik hun aankondigde een brochure naar aanleiding daarvan
te zullen schrijven, om daarmee de kosten van het proces te dekken. Dit alles gaf
aan die tochten voor hen een boeiend karakter.
In de opvoeding der kinderen nam ik uit den aard der zaak niet de leiding. Mijn
vrouw hield zich bezig met paedagogie en werd door mij voor deze taak meer
aangewezen geacht. Daar kwam bij, dat ik veel van huis moest zijn: elken dag naar
het bureau van ‘Het Volk’ of naar de Kamer. In den beginne las mijn vrouw de
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kinderen veel voor, o.a. de gansche Odyssee; het viel mij op, hoe dit klassieke werk
de kinderen boeide. Later werd het haar moeilijk de voorlezing voort te zetten en
nam ik deze taak van haar over.
Na 1903 moest de vraag worden opgelost, op welke wijze het lager onderwijs, dat
de kinderen hadden genoten, zou worden voortgezet. Mijn dochter had reeds eenigen
tijd de lessen gevolgd op de Bloemendaalsche Schoolvereeniging, waar onze
toenmalige vriend en partijgenoot, de tegenwoordige kommunist professor Mannoury,
docent was. Mijn ontslag in dat jaar als hoofdredakteur van ‘Het Volk’ maakte mijn
financieelen toestand ongunstig, een feit, te klemmender, nu de verdere opleiding
der kinderen eischen stelde, die zonder hulp van anderen niet konden worden
vervuld. Gelukkig was mijn vrouw in dien tijd reeds begonnen, onder het pseudoniem
N. van Hichtum, haar boeken voor kinderen uit te geven. Haar boek ‘Afkes Tiental’
speelde in een Friesch arbeidersgezin en vond zoodanige algemeene waardeering,
dat bijvoorbeeld de voorzitter der Kamer, Mackay, en het liberale Rotterdamsche
Kamerlid de heer Mees er mij mee komplimenteerden. Bovendien was mijn vrouw
begonnen ook andere volksstammen dan de Friezen te bestudeeren, waarover zij
verhalen schreef, die zeerin den smaak vielen, o.a, ‘Sipsu, een Eskimo-jongen’, en
‘Kudlago.’ De Zuid-Afrikaansche negerstammen werden behandeld in ‘Oehoehoe’,
‘Oehoehoe in de wildernis’ en ‘Een Kaffersche heldin’. Het was een geluk, dat op
deze wijze onze inkomsten eenigszins werden vermeerderd, want de plannen voor
de verdere opvoeding der kinderen zouden geld kosten.
Mijn vrouw had kennis gemaakt met de zoogenaamde ‘Landerziehungsheime’
van dr. Lietz. De brochures, daarover uitgegeven, bevatten in woord en beeld zulke
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aangename schilderingen van het leven aan die Erziehungsheime en de daar
heerschende principes van de grootst mogelijke vrijheid in de opvoeding kwamen
zoozeer met de onze overeen, dat wij al spoedig het besluit namen, hen ter verdere
opvoeding naar deze scholen te zenden. Wat mij in het plan, de kinderen naar de
Landerziehungsheime te zenden, beviel, was, dat zij op die scholen zouden worden
opgenomen in een gemeenschap, waar het sociaal besef en de plicht tot arbeid
voor het geheel hun zouden worden ingeprent, althans volgens de prospekti. Bij
nader onderzoek ter plaatse werd ik in dit opzicht wel wat teleurgesteld. Het
organisatorisch besef, dat ik gedacht had daar te zullen vinden, liet veel te wenschen
over en wat betreft de twee leidende beginselen - persoonlijke vrijheid en
gemeenschapszin - van het eerste kwam wel iets te veel en van het laatste veel te
weinig terecht. In 1903 bracht ik mijn zoon naar Ilsenburg, waar zich een van de
door dr. Lietz gestichte Erziehungsheime bevond. Deze school bevatte de laagste
klassen en was gevestigd in de zoogenaamde ‘Pulvermühle’, gelegen in een
schilderachtige omgeving. Ons vertrek uit Amsterdam verliep niet zonder incidenten.
Ik zat met mijn zoon in een trein, die stilhield aan het Weesperpoortstation en daar
ik, geen kwaad vermoedende, aan het venster had plaats genomen, trok ik de
aandacht van eenige stationsbeambten, die blijkbaar in den naroes van de
algemeene werkstaking verkeerden. Er vormde zich een oploopje voor den trein en
de steeds gedienstige burgerlijke pers wist al spoedig mee te deelen, dat ik, de
ontaarde, die het ongeluk van zooveel duizenden spoorwegmenschen op mijn
geweten had, een plezierreisje naar het buitenland was gaan maken. Bij de volgende
verkiezingen was ik gedwongen voor de kiezers de zaak nader toe te lichten.
Toen ook mijn dochter naar een Erziehungsheim moest
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gaan en wel naar dat te Gaienhofen aan de Bodensee, moest ik mijn Vader
verzoeken mij bij te springen, aan welk verzoek hij voor een gedeelte voldeed. Zelf
waren wij nu genoodzaakt ons zoo eenvoudig mogelijk in te richten en wij verhuisden
naar Scheveningen, in een klein bovenhuisje, waar ik niet eens een behoorlijke
studeerkamer had. Met mijn boeken en papieren kampeerde ik op den zolder, een
omstandigheid, die mij natuurlijk zeer hinderde bij mijn werk.
Onder de afwezigheid mijner kinderen heb ik veel geleden, het nam de zon uit
mijn leven. Daarbij kwam de ziekte mijner vrouw, die ook mij onder deze
omstandigheden meer en meer begon te drukken en ertoe leidde, dat zij zich in
verbinding stelde met de bekende vrouwelijke arts, Anna Fischer-Dückelmann, te
Dresden, die haar te Scheveningen kwam bezoeken en naar Dresden medenam.
De eerstvolgende jaren zou mijn vrouw menigmaal voor herstel van gezondheid in
die plaats vertoeven. Toen ik eenigen tijd later uit Zwitserland terugkeerde, maakte
ik van de gelegenheid gebruik, om eens te Gaienhofen te zien, hoe mijn dochter
het maakte. Ik logeerde daar tegelijk met een anderen vader, een zenuwarts uit
München, die de direktrice naar den algemeenen gezondheidstoestand der kinderen
vroeg. Zij zeide wel tevreden te zijn, maar het te betreuren, dat de meisjes erover
klaagden, 's avonds zoo lang wakker te liggen. Ik nam de vrijheid te zeggen, dat mij
dat zeer verklaarbaar voorkwam. Den ganschen dag ‘plapperte die Erziehungsmühle.’
Van half uur tot half uur werden de kinderen ‘erzogen’. Rust of gelegenheid tot inkeer
in zichzelf hadden zij nooit. Wanneer het 's avonds negen uur was geworden, werden
de aldus afgewerkte kinderen verzameld tot een ‘Andacht’, waarin de direktrice uit
een of ander boek voorlas. Den avond, dat ik de ‘Andacht’ bijwoonde, werd de
geschiedenis van een jong theologisch student
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behandeld, die met vakantie thuis was. De jonge man verkeerde in een krisis, omdat
hij bezig was zijn geloof te verliezen. Er werd niet over gesproken, maar bij zijn
vertrek vond hij boven in zijn koffer een briefje van zijn moeder, aan wie het stille
proces blijkbaar niet was ontgaan, die hem een bijbeltekst op reis meegaf. Hiermede
sloot de voordracht. Ik zeide tot de direktrice: ‘Eén van beiden: òf het gelezene dringt
niet tot de zielen der jonge meisjes door, hetgeen te hopen is, òf zij verwerken het
voorgelezene wèl. In het laatste geval worden de meisjes dan naar bed gestuurd
met een zielkundig vraagstuk, weinig geschikt om haar een rustigen slaap te
bezorgen’. De direktrice antwoordde, zelf bij de meisjes navraag te zullen doen of
de ‘Abendandacht’ haar een slapeloozen nacht bezorgde en later deelde zij mij
mede, dat de meisjes haar hadden verklaard, dat niet te gelooven. Dat deze
mededeeling weinig indruk op mij maakte, behoef ik niet nader toe te lichten.
Mijn dochter had over de Bodensee leeren zwemmen, die tusschen Gaienhofen
aan den Duitschen en Steckborn aan den Zwitserschen kant vrij smal is. Zij had
zich dus tot een goed zwemster ontwikkeld en daarvan zou de echtgenoot der
direktrice, Herrvon Petersen, lid van het bekende Joachim kwartet te Berlijn, die nu
en dante Gaienhofen zijn vrouw opzocht, de gevolgen ondervinden. Op een dag
noodigden eenige meisjes, waaronder mijn dochter, ‘Onkel’ uit, met haar te gaan
roeien op de Bodensee en de goeie man stemde gaarne toe. Op een gegeven
oogenblik echter werd hij in een toestand van volkomen radeloosheid gebracht: alle
meisjes sprongen één voor één uit het bootje en hij bleef, verstomd, alleen zitten.
Aan de overzijde van het meer, te Steckborn, stond een jongensschool, waarheen
ik door mijn dochter eenmaal ben geroeid, evenwel zonder het oponthoud, dat
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Herrvon Petersen getroffen had. Ook dat was een Landerziehungsheim; zoowel de
meisjes aan deze, als de jongens aan de overzijde, droegen de bekende roode
mutsen. Het was voor mij een groot genot mijn dochter te zien roeien, met haar
sterke armen en haar haren loshangend over de blauwe matrozenblouse. Er zijn
van die enkele momenten in ons leven, die men nimmer vergeet en waarvan het
gedenken steeds weer vreugde verschaft.
Het het moet worden erkend, dat het leven aan het schoone meer en in de mooie
natuur veel bekoorlijks bood. Het schoolgebouw was een oud jachtslot van den
bisschop van Konstanz en de meisjes leefden er in een liefelijke en frissche
omgeving. Het was een mooi gezicht hen als een troep witte duiven met elkaar de
trap te zien opgaan of hun turn- en andere oefeningen aan den oever van het meer
gade te slaan.
Het geheel maakte echter op mij den indruk van een niet ongevaarlijk dilettantisme.
Van mijn dochter had de direktrice verklaard, dat zij weinig weerstandsvermogen
had, maar daarom werd zij nog niet met de noodige voorzichtigheid behandeld;
integendeel, men liet een zenuwzieke medeleerling op haar kamer slapen, die haar
door de mededeeling harer zelfmoordgedachten uit den slaap hield. Het resultaat
van haar verblijf in het Landerziehungsheim was, dat zij volkomen overspannen
naar huis terugkeerde. Een en ander maakte, dat ik met dit opvoedingssysteem niet
erg was ingenomen. Overigens bevond het Landerziehungsheim zich nog in het
eerste stadium van zijn ontwikkeling, zoodat het mij niet mogelijk was, uit de
ervaringen te Ilsenburg, Haubinda, Gaienhofen, Wickersdorf en Oberhambach
opgedaan, definitieve konklusies te trekken. Trouwens, in de opvoeding is mijns
inziens niet het systeem alleen beslissend, maar komt het vooral op de persoon
aan, die het toepast.
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In 1904 nam ik mijn dochter mee naar het internationaal socialistisch kongres te
Amsterdam. Zij trok daar zeer de aandacht: Rosa Luxemburg noemde haar ‘Die
kleine Walküre’. Zij was toen een meisje van een jaar of vijftien en bracht van dat
kongres een groote verzameling handteekeningen mee naar huis.
Na haar terugkeer uit Gaienhofen verliet zij weer spoedig het huis om te Utrecht
op kamers te gaan wonen, waar zij de school van Catharina van Rennes bezocht.
Mijn zoon keerde op zijn vijftiende jaar naar Holland terug en werd toen klaargemaakt
voor de H.B.S.
In den zomer van 1907 maakte ik met mijn gansche gezin een tocht over de
Friesche meren. Van Leeuwarden uit bezocht ik feitelijk het gansche merengebied.
De kinderen zwommen in het Bergumermeer, waar wij een zeer mooien dag
doorbrachten. Het Sneekermeer nam eenige dagen in beslag; heerlijk is het op een
warmen zomerdag op dat meer in de luwe koeltjes aan den zoom van het water te
visschen of midden in een school visschen de vischsport beoefenende, door te
brengen, Eén avond voer ons schip naar Terhorne (zie ‘Wording’, pag. 201), waar
wij op ons met ballons versierd vaartuig de dorpelingen onthaalden op onze
socialistische liederen. Wij gingen verder naar het Heegermeer en kwamen vandaar
in de nabijheid van Teroele. Daar sprongen mijn zoon en ik te water om het schip
over het ondiepe meer te trekken. Mijn dochter vermaakte zich intusschen weer met
zwemmen. Ik zie haar nog zitten in een hoekje van het meer, terwijl ze zich tooide
met waterplanten. Het was precies een waternimf. Dit zijn aangename herinneringen.
Reeds in mijn jeugd had ik door mededeelingen van mijn Vader, die
vriendschappelijke betrekkingen onderhield met een bekend spiritist van die dagen,
predikant
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te Jelsum, van spiritistische verschijnselen en spiritistische séances gehoord. In
Stiens en omstreken vond het spiritisme in eenige pastorieën enthusiaste aanhangers
en beoefenaars en zoo kwam ook ik er zijdelings mee in aanraking. Sedert mijn
terugkeer te Leeuwarden had ik enkele malen kennis genomen van de geschriften
van de Engelsche Society of Psychical Research, maar ook deze lektuur had niet
tot blijvende belangstelling voor het spiritisme geleid.
Eerst toen ik als Kamerlid nader vriendschap aanknoopte met van Kol, die een
sterke neiging had naar het fantastische en wonderbaarlijke, kreeg ik wederom
verschillende nieuwtjes te hooren over haast ongeloofelijke ervaringen, door hem
en zijn vrouw bij spiritistische séances te Londen opgedaan. O.a. is mij bijgebleven
het verhaal, dat van Kol bij een van die séances met zijn stoel een eind in de hoogte
was geheven, daar ik hierbij terstond getroffen was door de voorstelling, als zou de
groote en zware gestalte van mijn vriend aldus buiten de werking van de
zwaartekracht zijn gesteld.
Uit de periode, toen wij te Haarlem woonden, herinner ik mij een bij mij ongewone
neiging om aan spiritistische experimenten deel te nemen, een neiging, die in de
eerstvolgende jaren nog sterker zou worden. Op grond van later opgedane ervaring
vraag ik mij af of dit niet in verband stond met de inwendige onrust, waaraan ik in
de jaren tot 1907 in stijgende mate ten prooi was. Het is een feit, dat toen eenmaal
die onrust verdwenen was, bij mij nooit meer eenige neiging heeft bestaan, mijn
aandacht aan spiritisme te wijden.
De resultaten van de spiritistische experimenten, waartoe mijn vrouw en ik ons
op aansporing van van Kol hadden gezet, waren niet zeer belangrijk. O.a. ‘verscheen’
daarbij meermalen de oude Liebknecht, die mij
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verzocht rijstwater met muskus voor de geesten ter beschikking te stellen. Op mijn
vraag, hoe vaak ik die spijs moest leveren, gaf hij het eigenaardige antwoord: ‘Es
ist ein Liebesamt’. Toen ik later eens bij mijn oom Marten, rijksontvanger te
Groningen, op bezoek was, gaf deze te kennen, ook wel eens zulk een experiment
te willen meemaken. Wederom was het Liebknecht, die zich manifesteerde. Toen
ik mijn oom verzocht hem vragen te stellen, vroeg deze, die indertijd ontvanger in
de grensplaats Rosendaal was geweest: ‘Haben Sie etwas zu verzollen?’ Zoo
eindigde deze séance in een salvo van gelach.
Ik begon aan de mededeelingen, die mij op spiritistische wijze werden verstrekt,
eerst meer gewicht te hechten, toen ik naar een bepaald feit, personen betreffende,
die mij volkomen onbekend waren, een onderzoek instelde en daarbij mededeelingen
ontving, die de mij gedane bevestigden. Ik moet hieraan onmiddellijk toevoegen,
dat de aldus verkregen kennis van bizonder weinig waarde was.
Toen ik in 1905 te Amsterdam woonde, had ik in den persoon van J. de Jager,
den bekenden religieus-socialist, een bekwamen sekretaris gevonden. Deze man,
overtuigd spiritist, wist mij een meer ernstige belangstelling voor het spiritisme bij
te brengen. Gevolg van verschillende gesprekken over dit onderwerp was, dat hij
mij eenige boeken ter leen gaf, o.a. van Aksakoff en du Prel. Dat deze boeken mijn
zienswijze definitief zouden hebben veranderd, daarvan is geen sprake.
Ik wees er reeds op, dat mijn stappen op dit gebied, o.a. bestaande uit het inwinnen
van inlichtingen in verband met de Hogerhuiszaak, geen bepaalde resultaten hadden
opgeleverd en ik heb mijzelf de vraag gesteld of het zin had, deze op zichzelf povere
mededeelingen inzake het spiritisme in mijn ‘Gedenkschriften’ op te
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nemen. Zeker is, dat de spiritistische experimenten, in de periode van mijn innerlijke
onrust te mijnen huize gedaan, hebben geleid tot feiten van mediamieken aard, die
mij nog thans volkomen onverklaarbaar zijn. De mededeeling, dat deze experimenten
een tijdlang een rol in mijn leven hebben gespeeld, mag in dit boek niet ontbreken.
Wat mijn standpunt tegenover het spiritisme betreft, het woord van den
materialistischen monist Büchner, ‘dat geest slechts daar kan bestaan, waar
georganiseerde stof aanwezig is’ (Wording, blz. 151), was voor mij voldoende om
alles, wat mij van spiritistische zijde bereikte, met onverbiddelijk wantrouwen en
ongeloof te ontvangen. Zoo weigerde ik geloof te hechten aan manifestaties van
geesten en andere spiritistische verschijnselen, waarvan ik den materieelen
grondslag niet vermocht te ontdekken.
Nieuwe wijsgeerige opvattingen, o.a. van den bekenden Darwinist Alfred Russel
Wallace, noodzaakten mij deze absoluut-afwijzende houding nogmaals te overwegen.
Deze deelt in zijn biografie ‘My life’, deel II, blz. 118, een diskussie mede met zijn
vriend Leicester Ward, een materialistisch monist, over den grondslag hunner
levensbeschouwing en zegt daarvan: ‘Daar ik een grondslag had van spiritualistische
ervaringen, waaromtrent hij totaal onkundig was, zagen wij het onderwerp elk vanuit
een ander gezichtspunt; en ik moest mij ertoe bepalen het wezenlijke en volstrekte
onderscheid in natuur tusschen geest en stof te betoogen,’ Wallace geeft dan toe,
dat het in abstracto evengoed mogelijk is, de eeuwigheid van de stof als grondslag
van al het bestaande te nemen als om den geest als fundamenteele oorzaak van
de stof te beschouwen. Hij voor zich komt evenwel tot de konklusie, dat wij de stof
niet kunnen beschouwen als de kracht, die den geest voortbrengt, terwijl wij zeker
wel den geest kun-
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nen beschouwen als de voortbrengende kracht van de stof. Ik wijs er op, dat zijn
konklusie berust op dien ‘grondslag van spiritualistische ervaringen’, waarover hij
spreekt, terwijl het juist de vraag is of die verschijnselen reeds voldoende onderzocht
zijn en vaststaan om er een wereldbeschouwing op te kunnen gronden. Ik herinner
er aan, dat ik in ‘Wording’ (op blz. 156) bij mijne bespreking van Fr. A. Lange, de
overtuiging uitspreek, dat een volledige wereldbeschouwing zich niet tot de
natuurwetenschappen en mechanische verklaringen kan bepalen. Overigens acht
ik mij niet bevoegd over deze en dergelijke vragen een vaststaand oordeel uit te
spreken.
Inzake het spiritisme moet ik mij echter nog enkele opmerkingen veroorloven.
Ten eerste zijn de resultaten door Wallace en anderen met hun spiritistische
experimenten verkregen, bijna altijd van bizonder weinig belang, wat aan die
experimenten gewoonlijk het karakter van onbeduidendheid geeft. Ten tweede wordt
er, om die resultaten te verkrijgen en te kunnen beoordeelen, van de deelnemers
aan dergelijke experimenten een algemeene kennis, een mate van kritiek en
wetenschappelijken zin gevorderd, die slechts bij wetenschappelijk geschoolde
onderzoekers kan worden aangetroffen. En ten derde is het woord, dat Shakespeare
Hamlet laat zeggen: ‘In aarde en hemel is er meer, Horatio, dan door uw schoolsche
wijsheid wordt gedroomd’, zeker van een treffende juistheid, maar de ontsluiering
van de groote geheimen van natuur en leven is niet ieders werk en stumpers in
weten en kunnen moeten daar hun handen afhouden, willen zij niet de wereld nog
verwarder en onduidelijker maken, dan zij reeds is.
De vraag, in hoeverre in de arbeidersbeweging aan spiritisme en okkultisme wordt
gedaan, is mij van verschillende kanten op verschillende wijze beantwoord.
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Eenerzijds ontkent een algemeen geacht medikus, die het recht heeft te oordeelen
over physieke en geestelijke toestanden onder de arbeiders, het bestaan van een
eenigszins beduidende belangstelling voor spiritistische zaken in zijn omgeving,
Amsterdam, te hebben waargenomen. Anderzijds hoor ik mededeelingen uit kleinere
plaatsen, waar een vrij sterke zucht naar spiritistische ervaringen onder de
socialistische arbeiders aanwezig wordt genoemd. Een speciaal onderzoek naar
deze zaak zou misschien aan het licht brengen, dat er vrij wat meer aan deze soort
dingen wordt gedaan, dan men oppervlakkig zou meenen. Men is nu eenmaal niet
gewend dergelijke ervaringen aan de groote klok te hangen.
In onzen tijd, die arm is aan frisschen klassenstrijd en van zichtbare resultaten
van aktie bijna geheel is gespeend, is de massa, heldere en klare voorstellingen
van een toekomst, waarin men gelooven kan, ontberend, maar al te gauw bereid
aan half-mystieke neigingen en romantische verbeeldingen eener niet-bestaande
wereld toe te geven. Onder het mom van ethiek kan tegenwoordig veel aan den
man worden gebracht, wat in den grond der zaak neerkomt op het besef, dat de
bestaande wereld zoo volkomen met alle ethiek in strijd is en zelfs machtige
bewegingen als de onze niet in staat zijn haar in een ethische werkelijkheid om te
zetten. In dit opzicht leven wij in een gevaarlijken tijd. Hoe minder sterk de
klassenstrijd de arbeiders dag aan dag bezighoudt, des te grooter is het gevaar,
dat hun ontwaakte denkkracht zich richt op onderwerpen, buiten de werkelijkheid
gelegen. Voor de kracht der arbeidersbeweging is dit zeer bedenkelijk te achten.
Het leven op dit ondermaansche is reeds zonder dat ingewikkeld genoeg en eischt
reeds een groote mate van aandacht en studie. Daaraan afbreuk te doen door den
geest zich te laten vermeien in buitenissige onderwer-
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pen, als het verkeer met geesten van afgestorvenen, onderwerpen, die de fantasie
kunnen boeien, doch tenslotte tot niets anders dan verwarring en verslapping van
daadkracht kunnen leiden, moet worden afgekeurd.
Dit is de praktische les, die mij uit de betrekkelijk korte periode, dat ik eenige
meerdere aandacht heb gewijd aan de okkulte verschijnselen onzer dagen, waarvan
het spiritisme de hoofdzaak vormt, is bijgebleven.
De lezer van het laatste hoofdstuk van ‘Wording’ en van ‘Groei’ zal reeds hebben
begrepen, dat de daarin behandelde periode van mijn leven in de schaduw van veel
kommer en geringe levensblijheid is verloopen.
Ik heb hierbij niet het oog op den strijd tegen de machten van bezit en behoud,
dien ik heb moeten voeren. Die strijd was mijn leven, de uiting van het beste, wat
in mij was. Pijnlijker, maar toch ook beantwoordend aan het doel van mijn werken,
was de inwendige strijd in de Partij zelve, waarin ik deze had te konsolideeren en
tot een daadkrachtige politieke beweging der arbeidersklasse had te ontwikkelen.
Hij, die uit het feit, dat ik tot dit optreden genoodzaakt was, inplaats van onmiddellijk
na mijn optreden als partijleider in een paradijs van vredige rust over te stappen,
wil konkludeeren, dat ik daardoor tot bitterheid moest worden gebracht, vergeet,
dat een strijder aan niets meer behoefte heeft, dan aan den strijd zelf. Nederlagen
tegenover een nog oppermachtige bourgeoisie, die echter steeds de kiem van
toekomstige overwinningen hebben bevat en het verweer tegen stroomingen binnen
de Partij, noodig, om die Partij op hooger peil van politieke rijpheid te brengen, geven
aan niemand het recht mij als een beklagenswaardig en verongelijkt slachtoffer voor
te stellen. Hoeveel moeite mij dit alles ook mocht veroorzaken, ik heb dit werk met
steeds volgehouden energie en bezieling aanvaard en als ik naga,
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wat er onder mijn leiding is gegroeid, dan is er in mijn hart alleen plaats voor een
gevoel van innige dankbaarheid.
En toch herhaal ik, dat er over dezen tijd een schaduw heeft gelegen, waarop ik
reeds in het tweede deel mijner Gedenkschriften wees (blz. 33). Het is hier niet de
plaats om te treden in een uitvoerige beschrijving van het leed, door die
omstandigheid veroorzaakt en dat verscherpt werd door de herinnering aan de
armoede en zorg, die mijn vrouw met mij had aanvaard. Evenmin kan ik nader
ingaan op de verschillende gebeurtenissen in deze periode van mijn leven, die
zouden leiden tot mijn echtscheiding. Ik acht dat ook niet noodig. Een dokument,
dat voldoende opening van zaken geeft, is te mijner beschikking en wordt met
toestemming mijner gescheiden vrouw hier geplaatst. Het is een brief in die dagen
door haar gericht tot het bestuur onzer Partij en zijn inhoud spreekt voor zichzelf.
Hij is gedateerd uit Wickersdorf aan de Saale, waarheen mijn vrouw zich had
begeven. De direkteur van het Landerziehungsheim in die plaats was een
gemeenschappelijke vriend van ons. Het stuk, berustend in de archieven der Partij,
luidt als volgt:

Aan het P.B. der S.D.A.P.
Waarde Partijgenooten,
Mij is het een behoefte, u iets mede te deelen, wat u wellicht weldra op minder
zuivere wijze ter oore zal komen, nl. het feit, dat Troelstra en ik besloten hebben,
onzen huwelijksband te verbreken. Ik wil u ook in groote trekken de redenen
meedeelen, die ons daartoe brachten, opdat ge zult weten, dat uw medestrijder in
vollen vrede en in wederzijdsche vriendschap en achting scheidt van haar, die hem
nu 19 jaren terzijde stond in veel strijd en leed.
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Welnu dan, hier hebt ge de feiten: reeds twee jaar geleden, toen ik mijn eerste kuur
bij Frau Dr. Fischer-Dückelman als laatste redmiddel had aangegrepen om nog iets
van mijn geknakte gezondheid te redden - en in de eerste drie maanden totaal geen
baat scheen te kunnen vinden, rijpte in mij het vaste besluit om mij van mijn man
te laten scheiden - niet omdat hij mij niet lief genoeg had, maar omdat ik maar al te
goed merkte, hoe hij zich mijn ziekzijn te veel aantrok, en hoe zijn zenuwgestel
daaronder leed. En als ik dan zag hoe dit zijn werkkracht voor de partij dreigde te
verlammen, dan was voor mij elke ziekte een dubbele marteling, daar ook ik, hoewel
ik daar uiterlijk in de laatste jaren niet veel blijken van kon geven, toch nog altijd
onzen grooten strijd als het hoogste ideaal van mijn leven ben blijven beschouwen.
Ik heb het steeds gevoeld als iets, dat boven onze huwelijksliefde stond, en ik heb
ook steeds mijn man in deze opvatting aangevuurd.
Ik deelde indertijd dit besluit aan eenige partijgenooten mee en vroeg hun meening,
nog vóór ik er met mijn man over sprak. Het echtpaar de Lint te Scheveningen, en
ook Frau Kautsky, zouden u daarvan kunnen getuigen.
Mijn man echter wilde er niet van hooren. Hij erkende wel is waar, dat die eeuwige
zwakte van mij (al bleef ik daarbij ook meestal uiterlijk opgewekt) hem dikwijls zeer
neerdrukte, maar beweerde, dat hij zonder mij nóg minder voor de Partij zou kunnen
doen dan nu. Als ik dat absoluut wou doorzetten, dan was 't maar beter, dat we
samen een einde aan ons leven maakten. Gelukkig kwam er toen met het mooie weer een groote verandering in mijn
toestand, en in de laatste drie maanden vond ik te Dresden zooveel kracht en
frischheid terug, dat ik gelukkig en vol vertrouwen weer naar mijn strijder kon
terugkeeren.

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

83
We hadden toen een gelukkigen tijd. Ik bleef zwak, maar heel vroolijk en opgewekt,
en voelde wel, dat er nu niets in me was, wat mijn man kon hinderen in zijn grooten
strijd. Integendeel, ons gezellig huiselijk leven gaf hem nieuwe kracht.
Maar - daar greep me in Januari weer mijn oude vijand, de influenza, en het oude
hartlijden verhief zich weer met alle kracht - of liever, met alle afmattende, hopelooze
zwakte. Ik sukkelde voort tot het genoeg zomer werd, om de reis naar Dresden te
durven wagen, en zocht daar toen opnieuw genezing. Helaas, het mocht niet zijn,
en mijn doktores gaf me ook zelfs voor de toekomst niet veel hoop meer. Ik zag nu
het leven heel donker in, wèl wetend, wat dit voor mijn strijder zou zijn. Maar - als
door een wonder werd ik nu geholpen, om mijn besluit van twee jaar geleden uit te
voeren, doordat in mijn man plotseling een nieuwe liefde is ontwaakt.
Dat het hem niet licht viel, mij dit te zeggen, zult ge wel begrijpen. Hij was ook,
uit liefde voor mij, bereid, dat nieuwe te trachten te onderdrukken, iets wat ik natuurlijk
met alle kracht verwierp!
En zoo zijn we dan beiden, na een korten tijd van bitter lijden, tot rust gekomen
en hebben hier dezer dagen afscheid van elkaar genomen, elkaar innig dankend
voor alles, wat we elkaar in die lange jaren gegeven hebben. Hij maakt zich groote
illusies van deze nieuwe liefde - mogen die bewaarheid worden, en hij er nieuwe
en frissche kracht in vinden voor zijn levensstrijd! De tijd zal dit leeren.
Nu weet ge alles, en ik geef u vrijheid dit schrijven aan ernstige en belangstellende
partijgenooten te laten lezen, opdat ook die den toestand zullen zien, zooals hij is:
Troelstra geen barbaar, die zijn arme zieke vrouw verstoot voor een jonge liefde, ik
geen ongelukkig verstooten schepsel, maar een vrije vrouw met een krach-
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tigen wil en dito geest, al moge haar lichaam dan ook zijn kracht verloren hebben.
En ik wil u tenslotte verzekeren, dat het mij, bij alle diepe smart, die me vervult over
dit gebroken leven, een pak van 't hart is, dat ik hem nu niet meer tot een last ben
met mijn eeuwig ziek-zijn, en 't niet meer altijd voor mijn oogen behoef te hebben,
hoe hij daaronder lijdt.
De quintessens van mijn liefde voor hem was, dat ze geven wou, dat ze hem wou
sterken en gelukkig maken! De drang daartoe gaf haar altijd opnieuw voedsel, en....
nu ze dat niet gekund heeft, is ze gestorven. Ge ziet dus, dat ook elk medelijden
voor mij hier overbodig is.
Ik hoop sterk en vast te staan in mijn nieuw leven, nu ik deze verantwoordelijkheid
mis, en hoop voor onze kinderen een ernstige leidsvrouw te zijn.
Ook voor onze zaak hoop ik steeds te doen, wat mijn krachten toelaten. Ik heb u
dit alles zoo uitvoerig geschreven, om aan u en andere partijgenooten de gelegenheid
te geven, de zaak van den rechten kant te bekijken en een edelen partijgenoot niet
met kleine maat te meten!
Uw partijgenoote,
die zich voor het laatst noemt:
S. TROELSTRA-BOKMA DE BOER
Ik zal niet nader ingaan op de vele onaangename ervaringen, die ik na en tengevolge
van mijn echtscheiding heb opgedaan. Zij bestonden niet slechts in daden en uitingen
van personen uit mijn direkte omgeving en het in dergelijke gevallen onvermijdelijke
ingrijpen van familieleden, maar ook in min of meer bedekte toespelingen en praatjes
in de pers, ja zelfs in de Eerste Kamer. Ik heb het wenschelijk gevonden, deze
hagelbui kalmpjes over mijn hoofd te laten heengaan. Het voornaamste, wat ik kan
boeken, is, dat de verhouding
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tot mijn kinderen niet duurzaam door deze echtscheiding heeft geleden. Voor hen
was het gebeurde wel een ramp en voor de door hen bewaarde gezindheid te mijnen
opzichte ben ik hun steeds innig dankbaar gebleven.
Januari 1908 trouwde ik met mejuffrouw Sjoukje Oosterbaan, die ik had leeren
kennen, toen zij te Scheveningen de zorg voor onze huishouding op zich had
genomen.
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de ondervindingen van die dagen
mij bizonder hebben aangegrepen, zoodat het wenschelijk werd geoordeeld, dat ik
eenigen tijd met mijn vrouw in het Zuiden doorbracht. Wij woonden in dien tijd te
Lugano, waar ik o.a. achter den Meistoet van 1908 aanstrompelde. Gelukkig ben
ik te Lugano goed uitgerust en ik kwam vol nieuwe plannen en strijdlust in het land
terug. Het was onder die omstandigheden, dat ons nieuw samenleven een aanvang
nam.
Het is nu een en twintig jaar geleden, dat ik mij genoopt achtte den stap te doen,
die voor mijn leven geheel nieuwe perspektieven opende. Toen was nog alles
ongewis; ik kon niet anders dan mijn impuls volgen, ondanks alle bezwaren en
pijnlijke gevoelens, die daarvan het gevolg moesten zijn. Thans ben ik in de
gelegenheid, de gevolgen van deze daad te beoordeelen en ik kan niet anders
zeggen, dan dat zij mij ten zegen is geweest. In mijn vrouw heb ik een dappere
kameraad op mijn verderen levensweg gevonden, wier toewijding onbegrensd is
en die mij ook in de moeilijkste tijden, die wij moesten doormaken, in een zuivere
atmosfeer van geestelijken steun en lichamelijke verzorging heeft doen ademen en
werken. Ziekte en zorg zijn mij in die periode niet bespaard gebleven en toch is mijn
leven met haar een voortdurend geluk geweest. Zij is geen
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vrouw, die in het publiek optreedt. Toch is zij zich steeds de belangrijkheid harer
taak, mij zooveel en zoolang mogelijk in staat te stellen, mij aan mijn levenswerk te
wijden, bewust geweest. Naast de vele vrouwen, die op politiek, literair en artistiek
gebied haar krachten wijden aan de arbeidende klasse van ons land, neemt zij, hoe
bescheiden haar arbeid en zijzelve ook mogen zijn, een waardige plaats in.
In 1910 bereikte ik mijn vijftigste jaar. Terugblikkende op de afgeloopen
kampagne-jaren kon ik tot de overtuiging komen, dat een in alle opzichten zeer
moeilijk deel van mijn leven scheen beëindigd. De ellende der eerste jaren was
geleden; mijn partikulier leven had een gunstig verloop genomen; de strijd tegen
de krachten, die mij in den aanvang nauwelijks de gelegenheid gaven om mijn werk
voor de arbeidersklasse te verrichten, was vrijwel geëindigd. Mijn financieele
omstandigheden hadden zich gekonsolideerd en openden een toekomst, waarin ik
in staat zou zijn, ekonomisch onafhankelijk te zijn van de beweging, die ik diende.
Ik was in elk opzicht boven de bezwaren, die mij zoo hadden gedrukt, uitgekomen
en bewoog mij geestelijk in ruimer kring en op breeder plan. De tijd zou leeren, dat
hiermede niet de moeilijkheden van mijn werkkring waren verdwenen of zelfs
verminderd; het tegendeel zou het geval blijken te zijn, maar ik zou tegenover die
moeilijkheden sterker staan dan ooit. Mijn positie in de Kamer bewoog zich in
stijgende lijn; ik had kans om daar voor verschillende eischen, waarvoor ik jarenlang
had gestreden, een gunstiger arbeidsterrein te vinden. Er was dus alle reden, om
mijn vijftigsten verjaardag met genoegen en vertrouwen te vieren. Onder de blijken
van belangstelling, dien dag ontvangen, is er een, waaraan ik een afzonderlijk woord
moet wijden. Het was een ‘gelukwensch’ van Adama van Scheltema,
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die zich nog in het buitenland bevond, maar alles, wat hier was voorgevallen met
geestdrift had meegeleefd. Hij publiceerde op mijn verjaardag in ‘Het Volk’ dien
gelukwensch, die mij in elk opzicht ten zeerste trof. Adama van Scheltema stond
ver van de epigonen der Tachtigers, die in onze Partij hun eigengerechtigheid
hadden botgevierd, vooral tegen mij. Hij had blijkbaar behoefte op dezen dag zijn
gemoed te luchten en te toonen, dat hij al dien tijd aan mijne zijde had gestaan.
Zijn manlijk woord klonk als een klaroen. Het was een getuigenis, ja, meer dan
dat, een belijdenis; het was een waardig protest tegen veel klein gedoe, waarmede
ik had te kampen gehad; het was een woord van innige kameraadschap en
bemoediging. Het is mij een behoefte den helaas te vroeg ontslapen dichter, in wien
onze Partij een zoo groot verlies heeft geleden, nogmaals mijn innigen dank voor
zijn schoone, diepgevoelde en innerlijk zoo krachtvolle woorden te betuigen. Het
gedicht eischt teveel ruimte om het hier in zijn geheel op te nemen, maar ik kan niet
nalaten, enkele gedeelten ervan weer te geven. Het gaf feestelijke wijding aan mijn
vijftigsten gedenkdag.
Troelstra, uw naam is als een klok die luidt!
Gij hebt den klank van verzen niet meer noodig,
Die als een heldendicht uw leven schreef
In harten, die naar uw woord opengingen En in de bladen der geschiedenis,
Waar nuchtre woorden meer dan verzen wegen;
Doch nu die vijftig jaren om u staan,
Wier stemmen meer van leed dan lof getuigen,
Wier beelden eer bedroefd dan lichtend zijn,
Moog' uit het koor van uw herinneringen,
Waarin uw eigen woord het krachtigst klinkt
- Doch waar gij thans toch zwijgend naar moet luistren -
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Ook eene stem opstreven naar uw hart
Van de eigen scharen, die u wekte' en dreven,
Van de eigen scharen, die gij zelve schiept.
Een zwarte stroom trok eenmaal langs uw huis
En zoog u mee in zijn ontroerde rijen,
Die om de boorden van uw stormend hart
De stormen van hun harten samensloten
Als om een kleine losgeraakte boot. Zoo leerdet gij de groote massa kennen,
Dan, naast de velen ook de enkelen,
Als vroege boden van een vroege lente,
Die met de Meimaand lang vergeten zijn,
De eerste vogels van het eerste dagen,
De eerste offers van den eersten strijd.
Toen werd in u de vrome vechter wakker,
Toen brak in 't eigen hart de oorlog uit,
Dat slechts tot oorlogvoeren was geboren En als de strijdbre stichters van Gods kerk,
Die met geweld Zijn staat op aarde brachten,
Tradt gij in 't teeken van de roode vaan
Als strijder voor den staat van 't volk op aarde.
Zoo nam het volk u in zijn vloed en ebbe
En schuurde u als de steenen van de zee,
Zoo leefde uw wezen met zijn golven samen
En draagt uw geest zijn teekens met zich mee,
Zoo werd uw ziel een kern in zijn bewegen,
Zoo wreef uw hart zich aan zijn wel en wee.
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ADAMA VAN SCHELTEMA

Eindnoten:
Society of Psychical Research = vereeniging tot onderzoek van geestelijke verschijnselen.
Aksakoff, Russisch schrijver over spiritisme.
du Prel, Duitsch geleerde en schrijver over spiritisme.
mediamieke verschijnselen = verschijnselen, die niet kunnen worden aangenomen zonder hen
in verband te brengen met bovenzinnelijke krachten.
een monistische wereldbeschouwing is een wereldbeschouwing, waarin alle verschijnselen uit
één principe worden verklaard; hetzij de geest uit de stof, (materialistisch monisme), hetzij de
stof uit de geest, (psychisch monisme).
Wallace: Alfred Russell Wallace, Engelsch natuuronderzoeker, geb. 1822. Schreef verschillende
werken over spiritisme, o.a. het in het Nederlandsch vertaalde ‘De wonderen en het hedendaagsch
spiritisme.’
in abstracto = in theorie, zich losmakend van bekende gegevens.
okkultisme = het streven om het verborgene langs wetenschappelijke weg te onderzoeken en
te verklaren.
epigonen = menschen, die gaan in de voetstappen van geestelijke voorgangers.

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

t.o. 89

DIREKTEUR DER ‘NEERLANDIA’
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IV. Het snoeimes gehanteerd
DE JONGERE OPPOSITIONEELEN - HET ARNHEMSCH KONGRES, 1908 WERKLOOSHEIDS-INTERPELLATIE - HET ROTTERDAMSCH KOLPORTAGEVERBOD - LOHMAN
OVER GORTER'S KLASSEMORAAL

- MIJN STRIJD TEGEN DE ‘TRIBUNE’ - UITTREDEN VAN

SCHAPER EN HELSDINGEN UIT HET P.B. - DE PARTIJ WIL EEN BUITENGEWOON KONGRES
- MIJN VOORSTELLEN OP DE PARTIJ-KONFERENTIE - DE MARXISTISCHE OPPOSITIE VERDEELD

- DEVENTER - DE S.D.P. OPGERICHT. - NABESCHOUWINGEN.
Voor mijn genezing was het noodzakelijk, mij te Lugano buiten de
Partij-aangelegenheden te houden en aan het Kongres van Arnhem, dat van 19 tot
21 April 1908 gehouden werd, had ik dus niet deelgenomen. Pas na mijn terugkeer
in Mei kon ik van het daar verhandelde kennis nemen en het bleek mij toen, dat een
groot gedeelte van het kongres in beslag was genomen door besprekingen over de
houding van de ‘Tribune’, het weekblad, dat door de onverzoenlijke leden der
marxistische oppositie in Oktober 1907 was opgericht. Deze groep had zich in de
Partij zeer geroerd, nadat hun voorgangers en opvoeders, de ‘Nieuwe Tijd’-groep,
door hun verzoenende houding te Haarlem een konflikt met de Partij hadden weten
te voorkomen. Reeds toen was het te voorzien, dat jongeren van minder doorzicht
doch van meer doortastendheid, zich bij de besluiten van Haarlem niet zouden
neerleggen en in de ‘Tribune’ kregen deze jongeren hun eigen orgaan, dat onder
redaktie stond van Wijnkoop, van Ravesteyn en Ceton. Wie de vooraanstaande
leiders dezer oppositie kent, in hun doordrijverij, hun fanatisme en, ondanks de door
hen gepredikte politieke vergezichten, beperkte horizon, zal begrijpen, waarom het
nieuwe orgaan al spoedig zoo optrad, dat het de verontwaardiging van de groote
massa der partijgenooten gaande maakte. Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat en
waarom ik de kop van Jut
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moest zijn, waarop de mokerslagen van deze epigonen der ‘Nieuwe-Tijd’-groep
neerdaalden.
Voor het Kongres van Arnhem waren door enkele afdeelingen voorstellen over
de verhouding tot de ‘Tribune’ ingediend. Het verst ging de afdeeling Rotterdam IV,
die het bestaan van bladen als de ‘Tribune’ door het kongres wilde doen
veroordeelen. Ook het Partijbestuur had overwogen, wat het in dezen moest doen.
In de P.B.-vergadering was van alle kanten op het optreden van de ‘Tribune’ scherpe
kritiek geoefend, waarbij alleen Mendels als verdediger van het blad was opgetreden,
maar met een bepaald voorstel kwam het P.B. niet. Intusschen leverde de
‘Volk’-redaktie een zestal artikelen, waarin zij, nadat zij tot op dat oogenblik over de
scherpe aanvallen van de ‘Tribune’ op de leidende organen van de Partij gezwegen
had, de beschuldigingen van ‘beginsel-verzaking’ e.d., die in een vernietigend artikel
van mevrouw Roland Holst en in artikelen van redakteuren van de ‘Tribune’ in dat
blad waren geuit, weerlegde. Ik heb die artikelen nog eens nagelezen en ben het
met de toenmalige ‘Volk’-redaktie eens, dat de vraag, door Wibaut in ‘Het Volk’
gesteld: ‘Moet het zoo?’, beter gericht ware geweest tot mevrouw Holst en de
‘Tribune’-redakteuren. Had ik in die dagen in Holland aanwezig kunnen zijn, die
artikelen waren waarschijnlijk heel wat minder ‘bezadigd’ geweest, dan zij nu waren.
Wel droegen zij het stempel van een verontwaardigd gemoed, maar zij streefden
er niet naar om de Partij voorgoed te bevrijden van het euvel, door de ‘Tribune’
aangericht. Men zou ‘Het Volk’ hoogstens hebben kunnen verwijten, niet verder te
zijn gegaan dan het uitdeelen van een vermaning.
Dat het P.B. voor de debatten over de ‘Tribune’ op het kongres niet een praktische
konklusie had voorgesteld, acht ik een verzuim. Trouwens, al heel spoedig zou het
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oogenblik aanbreken, waarop een dergelijke passieve houding niet meer mogelijk
was. De leden der marxistische oppositie, die op het kongres aan het woord kwamen,
vielen meer de redaktie van ‘Het Volk’ aan over de wijze, waarop zij haar plicht had
vervuld, dan de ‘Tribune’, die aan de misstanden in de Partij de grootste schuld had.
Het debat werd geopend door Albarda, die zijn beschermende hand uitstrekte over
de door ‘Het Volk’ aangevallenen en geen oog bleek te hebben voor het gevaarlijke
van zulk een oppositie, rondom een apart blad min of meer georganiseerd, die,
zooals ‘Het Volk’ terecht had betoogd, alle kans had ‘een partij in de Partij’ te worden.
Eén der sprekers voor de oppositie was Wijnkoop, in die dagen voorzitter van
Amsterdam III, het distrikt door mij in de Kamer vertegenwoordigd, de afdeeling,
waarin de partijstrijd wel het felst heeft gewoed. Wat ik van dien strijd zoo nu en dan
vernam, droeg vaak een humoristisch karakter. Blijkbaar werd aan den strijd niet in
de laatste plaats deelgenomen door de vrouwen, wat onderlinge verwijdering en
verdieping van de kloof tusschen de twee richtingen zeer in de hand werkte. Hechte
vriendschappen werden hierbij verbroken en vijandschappen-voor-het-leven schoten
als paddestoelen uit den grond op. In de afdeelings-vergaderingen werd het woord
voornamelijk gevoerd door de wasch-echte marxisten, die het maar steeds hadden
over de ‘revisionistische afdwalingen’, waardoor de Partij ten grave werd gevoerd
en waartegen zij alarm bliezen. Eén en ander hield de werkelijke arbeiders, wier
realiteitszin aldus met voeten getreden werd, van de vergaderingen terug, zoodat
het stelletje ‘marxisten’ langzamerhand het karakter van een meerderheid aannam.
Deze eigenlijke minderheid was het, die Wijnkoop tot haar geestelijken voorganger
verkoren had en hem als afgevaardigde naar het Arnhemsch
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kongres zond, waar hij zichzelf inleidde als spreker voor de ‘grootste en belangrijkste
afdeeling’ der Partij. Van die afdeeling deelde hij mee, dat zij had ‘een motie van
goedkeuring der partijtaktiek verworpen, die taktiek dus afgekeurd’ en ‘na ernstige
diskussie de vijf redakteuren van het Volk ongeschikt verklaard voor hun taak’, een
mededeeling, die, het moet tot eer van het kongres worden gezegd, met luid gelach
werd ontvangen. Wijnkoop eindigde met de woorden: ‘Het werken van en voor de
Tribune is noodzakelijk. Wij gaan ermee voort, wij denken geen oogenblik eraan
het te staken’. Uit de vrij lange rede van mevrouw Holst, die helaas weer de noodige
misverstanden bevatte, haal ik dat gedeelte aan, waar zij spreekt over een nieuwe
taktiek van mij in de Kamer, waarbij alle andere beginselverzaking nog maar
kinderspel was. Men herinnert zich, wat ik in de Kamer over de antithese had gezegd,
(blz. 46); naar aanleiding daarvan sprak mevrouw Holst: ‘Bij de begrootingsdebatten,
in het debat met van der Vlugt, bleek uit het optreden onzer fraktie de verslapping
van ons klassekarakter. De konservatief-demokratische antithese werd naar voren
gehaald, inplaats van de antithese tusschen kapitaal en arbeid!’
Terecht gaf Hoejenbos, afgevaardigde van Den Haag, uitdrukking aan zijn
leedwezen, dat in de rede van den Partij-sekretaris, - die overigens menige juiste
opmerking bevatte aan het adres van de oppositie en waarin geklaagd werd over
den invloed van hun arbeid op het gebrek aan groeikracht der groote afdeelingen,
- niet de minste melding voorkwam van maatregelen, die het P.B. dacht te nemen
‘om de atmosfeer in de Partij te zuiveren’. Later zou men van den Partij-voorzitter
de eigenlijke reden vernemen, waarom geen bepaalde voorstellen werden gedaan.
‘Het P.B.’, aldus Vliegen, ‘ziet niets meer in nieuwe moties. Het geeft toch niets. De
zaak is thans niet in een stadium, dat een beslissing genomen
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kan worden. Terecht is gezegd: geen verzoeningsvertooning. Laat ons dit debat
eindigen zonder konklusie.’ Zoo eindigde dit kongres - ‘een zeer slecht kongres’
noemde Vliegen het in het P.B. - zonder dat van de zijde der opposanten eenige
verklaring was gedaan, die verbetering van den steeds meer onhoudbaren toestand
in uitzicht stelde.
Toen ik na mijn terugkomst in Nederland mijn werk in de Kamer hervatte, hield ik
mij in de eerste plaats bezig met de heerschende ekonomische krisis en de daaruit
voortvloeiende werkloosheid. Reeds bij de begrootingsdebatten in het najaar van
1907 had ik op de krisis en de werkloosheid gewezen en gevraagd of de regeering
maatregelen voor het in het leven roepen van een werkloosheidsverzekering wilde
nemen of eenig ander plan ten opzichte daarvan had. Nog voordien had ik in het
P.B. den wensch uitgesproken, dat er in het partij-orgaan aan de krisis meer aandacht
zou worden besteed en het eenige, wat in de rede van mevrouw Holst op het
Arnhemsch kongres misschien juist kan worden genoemd, is de klacht, dat de
propaganda der Partij zich tot op dat oogenblik niet voldoende met die krisis had
beziggehouden.
Inzake die werkloosheid vroeg ik een interpellatie aan, die 14 Oktober 1908 in de
Kamer in behandeling kwam. Bij die gelegenheid heb ik de voordeelen van het
bestaan van een goed-uitgerust centraal sekretariaat der vakbeweging leeren
waardeeren. Om voldoende beslagen ten ijs te komen, wendde ik mij om inlichtingen
tot van de Tempel, den toenmaligen sekretaris van het N.V.V., die mij binnen korten
tijd de best-mogelijke gegevens omtrent de werkloosheid verschafte. Nog steeds
ben ik hem dankbaar, dat hij mij in de gelegenheid stelde een interpellatie te houden
over dit voor de arbeiders zoo belangrijke onderwerp, waarvan de re-
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geering blijkbaar niet de minste notie had, door mij een materiaal te verschaffen,
zoo goed en volledig, als de gegeven omstandigheden veroorloofden.
Ik ging naar de Kamer, niet met de bedoeling theoretische beschouwingen te
houden, maar de feiten te schetsen in hun schrikbarende beteekenis, de regeering
van aangezicht tot aangezicht te stellen tegenover toestanden, waarin zich de
gevolgen van de anarchie van het kapitalisme en van de dadeloosheid van de
regeering het duidelijkst openbaarden, om daarna de vraag te stellen, wat zij nu ter
vervulling van haar lang verzuimden plicht dacht te doen. Wel begreep ik, dat van
burgerlijke zijde alles zou worden gedaan om de bespreking der schrikbarende
toestanden achter een kwasi-theoretisch debat te verdoezelen, maar ik achtte het
het best af te wachten tot van hun kant die theoretische onderwerpen ter sprake
zouden worden gebracht. Voor deze gedachtenwisseling, die niet zou uitblijven bij
de repliek, had ik een theoretische uiteenzetting klaar.
In mijn eerste rede in de Kamer zeide ik, dat door gebrek aan officieele gegevens
een overzicht van de werkloosheid in ons land zeer moeilijk te verkrijgen was, maar
na burgerlijke bladen te hebben aangehaald, die reeds op den grooten nood hadden
gewezen, schetste ik het beeld van de werkloosheid, zooals dat uit de gegevens
van het N.V.V. te voorschijn trad. ‘Wij staan dus voor een groote werkloosheid. Wij
staan voor een grooten nood. En wij staan daarvoor op een oogenblik, laten wij dat
niet vergeten - dat zoowel de groote middenstand als de arbeidersklasse in ons
land in vele opzichten uitgeput is. Wij staan daarvoor op een tijd, dat de malaise
reeds lang heeft gewoed, dat de arbeiders op taak zijn gesteld, dat er een
betrekkelijke werkloosheid heeft geheerscht, dat loonen zijn verminderd, de zaken
failliet zijn gegaan, dat er overproduktie is.... Wat zal er met de werkloozen moeten
gebeuren? Die
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vraag zou ik wel eens gaarne opgelost zien door den tijdelijken voorzitter van den
ministerraad, den heer Heemskerk.’ Ik zeide, dat het de plicht van de regeering was
tegen de gevolgen van de werkloosheid maatregelen te nemen, ‘met de middelen,
die ter uwer beschikking staan,’ en dat het niet aanging leniging van den nood aan
een altijd min of meer vernederende liefdadigheid over te laten. Binnen het
kapitalisme is de werkloosheid een normaal verschijnsel en als gij dat stelsel zoo
mooi vindt en het steeds verdedigt, ‘dan mag men niet de voordeelen van dat
systeem in den zak steken en het oog sluiten voor de nadeelen ervan, die vooral
drukken op die klasse die, zooals op dit oogenblik met de werkloosheid, vastzit, die
haar waar, de arbeidskracht, ter markt wil brengen, maar niet kan verkoopen, die
vastzit binnen den kring van het stelsel, dat zij zeker niet voor haar plezier laat
voortbestaan’. Ik eindigde mijn rede met het stellen van de vraag aan de regeering,
welke maatregelen zij ter bestrijding der heerschende werkloosheid en vooral tegen
haar gevolgen, dacht te nemen. ‘Ik wil niet besluiten’, zeide ik, ‘zonder er de aandacht
op te vestigen, dat ik volstrekt niet verwacht van deze of van welke regeering dan
ook te vernemen, dat zij het middel heeft gevonden om de werkloosheid te doen
verdwijnen. Het tegenwoordig stelsel van voortbrenging kweekt werkloosheid en
zoolang dat bestaat zal de werkloosheid blijven bestaan.... In een maatschappelijk
stelsel, waarin ieder moet zorgen voor zichzelf op te komen, de voortbrenging om
winst plaats heeft en gij niet aan het werk wordt gesteld, als er geen winst met u te
behalen is, kan er geen kunstmiddel gevonden worden, waardoor de werkloosheid
kan verdwijnen. Maar iets kan er worden gedaan en meer kan er worden gedaan
dan tot nog toe, want tot nu toe is er vrijwel niets gedaan.’ Uit het antwoord van den
minister bleek, dat hij zich
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met de werkloosheid nog in het geheel niet had beziggehouden. Hij ontkende, dat
de staat den plicht zou hebben iets voor de slachtoffers van de werkloosheid te
doen, die hij naar de partikuliere liefdadigheid verwees. Hij beweerde zelfs, dat het
een ‘zedelijk verlies’ zou zijn, als de partikuliere liefdadigheid zou worden
uitgeschakeld. Pas ingeval van een formeel en hongersnood zou de regeering den
plicht erkennen in te grijpen. Mijn vraag: ‘Wat denkt de minister te doen?’ noemde
hij een ‘oratorisch bloempje’.
Ik begon mijn repliek met de volgende woorden: ‘Wanneer ik zeg, dat de
redevoering van den minister van binnenlandsche zaken van gisteren mij ernstig
heeft teleurgesteld, dan is die uitdrukking veel te zacht. Die redevoering heeft mij
verbijsterd. Laat ik er aan toevoegen: heeft mij verontwaardigd.’ Er was in ‘de
redevoering van den minister niets christelijks. Neen, er was gisteren iets heidensch,
een cynische kilheid en harteloosheid aan deze regeeringstafel’. Ook van andere
zijde moest de minister kritiek hooren op zijn hooghartigafwijzende houding, zoo
van den heer Borgesius, die zeide: ‘'s Ministers rede is eigenlijk niet anders dan
een onverdacht-ouderwetsche verdediging op dit gebied van het laat-maar-waaien
systeem, van het laisser faire, laisser passer, waarmede wij, althans de meesten
onzer, reeds lang meenden te hebben afgedaan’. En de heer Nolens sprak deze
woorden: ‘Ik kan niet ontkennen, dat het antwoord van den minister van
binnenlandsche zaken op de vragen, en meer nog zijn geheele bespreking van de
zaak, op mij niet een bevredigenden indruk gemaakt heeft.... het heeft mij zelfs
teleurgesteld.... het komt mij toch voor, dat de minister van binnenlandsche zaken
het verschijnsel van de werkloosheid besproken heeft als een gewoon
natuurverschijnsel, waarmede eigenlijk het wel en wee van menschen niet te maken
heeft’.
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Ik herinnerde nog aan de beroering, vooral in de Noordelijke provinciën ten tijde
van de vorige krisis in de 90-er jaren en vroeg of de regeering meende, dat ook
ditmaal weer het zenden van marechaussée en soldaten het meest aangewezen
middel was, om de gevolgen van de werkloosheid te bestrijden. Blijkbaar onder den
indruk van de heerschende stemming in de Kamer was de tweede rede van den
minister, hoewel zijn toezeggingen onvoldoende bleven, in geheelanderen toon dan
de eerste.
Het theoretisch debat over de krisis-theorie van de sociaal-demokratie werd
geopend door den heer Treub. Deze trachtte aan te toonen, dat ook in de
socialistische maatschappij werkloosheid zou voorkomen en bij zijn kritiek op de
socialistische theorie beriep hij zich met voorliefde op Bernstein. Zooals gezegd,
ook voor dezen aanval had ik een antwoord klaar. Hierbij maakte ik mij met nadruk
van de orthodox-marxistische krisis-theorie los, terwijl ik mij met de noodige
voorzichtigheid uitliet over de Verelendungstheorie, waarbij ik de vraag, in hoeverre
door den tegenstand van het proletariaat tegen de uitbuiting de ‘verelendende’
strekkingen van het kapitalisme met sukses werden tegengegaan, van een nader
onderzoek der feiten afhankelijk stelde. Het toen geldende Deventer program bevatte
omtrent de Verelendung een uitspraak, die ten onzent door de feiten niet bevestigd
werd, wat juist één der voornaamste redenen van de voorgenomen programwijziging
was. ‘Ik voor mij’, zeide ik bij deze gelegenheid, ‘hecht, wat de vraag betreft of de
arbeidersklasse moet en zal streven naar de sociaal-demokratie, meer aan de
verbetering van haar toestand dan aan de verslechtering daarvan’. ‘Ik voel mij, ook
buiten het orthodox-marxisme om, volkomen gewapend om den strijd voor de
sociaal-demokratie te voeren.’ Of Treub en de zijnen nu wat meer of minder sukses
hebben met hun
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theoretische kritiek, ‘de noodzakelijkheid, de geldigheid, het rationeele, het mooie,
het wetenschappelijke en de levensvatbaarheid van ons streven worden daardoor
niet aangevochten.... Wij groeien onder de zoogenaamde wetenschappelijke
bestrijding van den heer Treub gewoon door, evenals wij dat steeds hebben gedaan
onder uw ethische en ander soort bestrijding. De maatschappij zorgt er wel voor,
dat er steeds meer brandstof wordt gegeven; zij zorgt voor een goeden
voedingsbodem voor de ontwikkeling van de sociaal-demokratie. De marxistische
krisis-theorie geef ik u, als het moet, kadeau; de krises blijven, ondanks alle
voorspellingen.’
In den loop van het debat was mij van verschillende zijden, o.a. door de heeren
Nolens en de Klerk, hulde gebracht voor het feit, dat ik deze zaak hier ter sprake
had gebracht. In mijn laatste repliek zeide ik: ‘Het zijn geen aangename dagen
geweest voor de groote meerderheid in deze Kamer.... Zoowel ons ekonomisch
stelsel, als het politiek stelsel van de regeering, zijn er in de laatste dagen niet best
afgekomen’. Mijn, na de repliek van den minister gewijzigde motie, luidde: ‘De Kamer,
overwegende, dat hetgeen omtrent den omvang en de vooruitzichten der
heerschende werkloosheid bekend is geworden, de meening wettigt, dat de toestand
op dit oogenblik ongunstig is, van oordeel, dat in het bizonder de gemeentebesturen,
voor zoover noodig, dienen te worden ondersteund om met of zonder de
medewerking van partikulieren de noodige maatregelen ter bestrijding der
werkloosheid en van hare gevolgen te nemen,’ enz. Deze motie werd met 71 tegen
8 stemmen verworpen; tot de voorstemmers behoorden de heeren Thomson, Nolting
en de Klerk. Aangenomen werd een motie-Treub, waarin slechts werd uitgesproken,
dat de regeering ‘de werkzaamheid van partikulieren en gemeenten ter
tegemoetkoming in
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de bestaande werkloosheid’ behoorde te bevorderen. Dit werkloosheidsdebat in de
Kamer, waaruit een voorziening is voortgekomen, die haars gelijke in Europa niet
heeft, was een stuk propaganda geweest, zooals onze Partij nog zelden had
gemaakt. Om die propaganda te doen doorwerken werden in verschillende plaatsen
openbare vergaderingen belegd. Dat er van den kant van de dogmatische marxisten
bezwaar zou worden gemaakt tegen de wijze, waarop ik met twee van hun heilige
huisjes, de Verelendungstheorie en de krisistheorie, had omgesprongen, lag voor
de hand. De wijze evenwel, waarop aan die bezwaren in de ‘Tribune’ uiting werd
gegeven, was van dien aard, dat zij een ieder, die de noodzakelijkheid der gehouden
interpellatie besefte, en haar belang, zoowel voor de werkloosheidsbestrijding zelve
als voor de aktie van de Partij, inzag, in de hoogste mate moest ergeren. Ik heb
Wijnkoop's artikelen over mijn interpellatie nog eens nagelezen. Hij erkent, dat ik
de regeering eenige onaangename oogenblikken heb bezorgd en dat de burgerlijke
sprekers, in de eerste plaats Treub, niet opkonden ‘tegen het absoluut overwicht
van Troelstra's woorden in deze zaak.’ Maar een eerlijke weergave van het door
mij gesprokene ontbreekt, evenals een bespreking van het eigenlijke onderwerp:
de werkloosheid. Zijn betoog liep bijna uitsluitend over enkele hoofdstellingen der
marxistische theorie, speciaal de Verelendung en hij stelde het voor, alsof dat bij
dit zoo nijpend vraagstuk de hoofdzaak was geweest, terwijl door wijl sttellingname
tegenover de reeds genoemde marxistische dogma's mijn interpellatie als mislukt
moest worden beschouwd. De schoolmeesterachtige en beleedigende toon, waarop
dit toen nog jonge broekje den politieken leider kapittelde, moest de groote massa
der partijgenooten wel sterk verbitteren.
Te Rotterdam zou ik op een vergadering naar aanlei-
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ding van mijn interpellatie spreken in het Verkooplokaal. Daar was een zeer talrijk
publiek bijeen, voornamelijk bestaande uit dat deel der arbeidersbevolking, dat
uiterlijk en innerlijk het sterkst het kenmerk draagt van het proletariaat, zooals het
zich in zijn nood en strijd heeft gevormd. Zoodra ik de zaal binnenkwam, bemerkte
ik, dat er iets bizonders moest zijn voorgevallen. Ik werkte mij door de menigte heen
naar het podium en vernam daar de reden van de ongewone stemming, die in de
zaal heerschte. Onder de verschillende kolporteurs van vijandig-gezinde bladen
bevonden zich ditmaal ook enkele kolporteurs met de ‘Tribune’. Het bestuur had
deze kolportage verboden, omdat het meende, dat, als er een vergadering wordt
belegd om met een kwestie propaganda voor de Partij te maken, althans aan
partijgenooten de eisch mag worden gesteld, dat zij niet tegenwerken. Dit laatste
nu deden zij door het verspreiden van de ‘Tribune’ met Wijnkoop's denigreerende
artikelen over de interpellatie.
Het was met zeer gemengde gevoelens, dat ik deze mededeeling vernam. Wij
Nederlanders zijn geen vrienden van kolportageverboden en de indruk van het
gebeurde op deze vergadering moest wel ongunstig zijn. Toch kon ik den
gedachtengang van het bestuur geheel onderschrijven: dat partijgenooten hier een
vergadering, om propaganda te maken voor onze beginselen op een konkreet punt,
hadden aangegrepen om het in dezen door de Partij volbrachte werk af te breken
en daardoor de aandacht hadden afgeleid op de twistipunten binnen de Partij, kon
niet worden geduld. Wij stonden hier voor een onoplosbare moeilijkheid en van dit
oogenblik af stond het bij mij vast: zooiets mocht niet meer voorkomen; ik was nu
bereid door te gaan tot de verste konsekwenties. De personen kennende, die aan
het hoofd van de oppositie stonden, was het
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mij duidelijk, dat er geen ander middel bestond, om dit euvel uit te roeien dan hen
te noodzaken hun vijandige aktie buiten de Partij voort te zetten. Zoo was voor mij
van den aanvang af de ‘Tribune’-kwestie een psychologische kwestie. Minder de
theoretische beschouwingen der Tribunisten dan hun gezindheid, hun zielkundige
toestand, hun innerlijke verhouding tegenover de Partij waren het, die mijn verder
optreden in deze zaak bepaalden.
Het was te voorzien, dat de strijd in de Partij, die geleid had tot de overwinning van
de ‘reformistische’ meerderheid op de hyper-marxistische minderheid, ook in het
parlement zijn echo zou doen hooren. Veel heeft men daar echter niet van vernomen.
Alleen trachtte de heer Kolkman de rechterzijde, en de katholieke partij in het
bizonder, voor de bij haar telkens voorkomende gevallen van onderdrukking der
vrije meeningsuiting te exkuseeren, door naar onze kongressen van Utrecht en
Haarlem te verwijzen en te beweren, dat ook daar onderdrukking van een
minderheidsmeening had plaatsgevonden.
Maar meer militant trad bij het begrootingsdebat van 1908 de heer Lohman op
en wel op een gebied, waarop hij - in theorie althans - meer gewend was zich te
bewegen, nl. op dat der moraal. Mij heeft in den heer Lohman steeds zijn neiging
en bekwaamheid getroffen om achter alle daden van gezag en gezagsmisbruik,
door de burgerlijke regeering en haar organen, politie en leger, gepleegd, een
zedelijken kant te ontdekken. Zoo trad deze bekende verdediger van het oorlogsrecht
op eenigszins onvoorzichtige wijze tegen mij op, toen hij mij, op 19 November 1908,
naar aanleiding van artikelen van Gorter inzake moraal, zoowel in de ‘Nieuwe Tijd’
als in de ‘Tribune’ verschenen, de handschoen toewierp. Uit Gorter's artikel haalde
de heer
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Lohman het volgende aan: ‘Tegenover den vijand, hetzij van den stam, van het land
of van de klasse gelden de hooge geboden van de moraal niet. Integendeel, dwingt
de moraal, die ons gebiedt onze genooten te helpen, om daardoor tevens den vijand,
die hen belaagt, te vernietigen. De geboden van zelfopoffering, solidariteit, eerlijkheid,
trouw, gelden niet tegenover den vijand der klasse.’ Terwijl Gorter in een noot had
geschreven: ‘Onze tegenstanders leiden hieruit wel eens af, dat wij tegenover de
kapitalisten altijd alles geoorloofd vinden. Dit is onjuist. Zooals wij hierboven zeiden,
alleen dàn, als het wezenlijk heil onzer klasse erdoor bevorderd wordt. Bedrog,
leugens, vernietiging van machinerie en eigendom, geweld kunnen zeer dikwijls
heilloos zijn voor onze klasse. Dan ware het juist tegen de moraal, die ons gebiedt
onze klasse vooruit te helpen, ze aan te wenden.’
In mijn repliek wees ik er op, ‘dat het niet aangaat de S.D.A.P. te vereenzelvigen
met uitingen van dr. Herman Gorter.... Het is bekend, dat Gorter gerekend wordt tot
de orthodoxe marxisten en in hetgeen hij over de ethiek van de arbeidersklasse
heeft geschreven, heeft hij.... niets anders dan een karikatuur van marxisme
geleverd.’ Ik zeide tot mijn vreugd tegenover Gorter's standpunt een passage uit de
statuten van de Eerste Internationale te kunnen stellen, waar verklaard wordt, ‘dat
de internationale arbeiders-associatie en alle tot haar behoorende vereenigingen
en individuen, waarheid, recht en zedelijkheid erkennen als den grondslag van hun
optreden onder elkander enjegens al hun medemenschen, zonder onderscheid van
kleur, belijdenis of nationaliteit’.... Wat ook Gorter in dat artikel moge hebben
geschreven, de gevolgen daarvan blijven voor zijn eigen rekening. Maar ik voegde
er een protest aan toe tegen de onvolledige wijze, waarop de heer Lohman Gorter
had geciteerd. De hoofdzaak van diens betoog
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immers was geweest, dat het de ekonomische toestanden in de kapitalistische
klassenmaatschappij zijn, die een werkelijk zedelijke verhouding van mensch tot
mensch in den weg staan, wat ik ten volle onderschreef.
Het ligt voor de hand, dat mijn speech de pennen in de Partij in beweging bracht.
Over het vraagstuk der klassemoraal ontspon zich een der interessantste diskussies,
die onze Partij heeft gekend; ook in het buitenland vond deze zaak weerklank. De
‘Tribune’ ging natuurlijk weer over de schreef door te beweren, dat ik in mijn diepste
wezen de zijde van de bourgeoisie had gekozen. Het voornaamste verwijt tegen
mijn optreden was, dat niet Marx de auteur van den bovenaangehaalden zin uit de
statuten van de Eerste Internationale zou zijn, doch dat die passage afkomstig was
van aanhangers van Proudhon. Op dit punt mengde Kamiel Huysmans zich in het
debat, die als sekretaris van de Internationale in het bezit was van de stukken van
het kongres, waar de bedoelde statuten waren vastgesteld. Na een onderzoek dier
stukken kwam hij tot de konklusie, dat ik volkomen gelijk had gehad en dat het Marx
was geweest, die de ‘bewuste abstrakties in de statuten der Internationale heeft
doen opnemen.’ Zijn steun was mij des te meer waard, omdat hij begon met te
verklaren, dat hij persoonlijk meer voor Gorter's standpunt voelde, wat mij, hem
kennende, niet verwonderde.
In een ‘Volk’-artikel, ‘Onder Gorter's banvloek’, herinnerde ik er aan, dat de Partij
als zoodanig ‘op moraal-philosophisch gebied geen stelling heeft genomen.... Wij
allen zitten nog midden in ons burgerlijk voelen en denken, zelfs in Gorter's
dogmatisch en ideologisch optreden is dit duidelijk te bemerken. Wilden wij elkaar
daarom geregeld bij de bourgeoisie indeelen - wie zou er voor het proletariaat
overblijven?’ Ik herinnerde er
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aan, dat de Duitsche partij op haar kongres van Erfurt in 1891, in een door Bebel
ontworpen resolutie, den zin uit de statuten der Internationale nog eens uitdrukkelijk
had herhaald. En ik wees erop, dat Gorter het in zijn marxisme nu zoover had
gebracht, dat hij beweerde, dat Marx ‘in den tijd, waarin hij zijn historisch materialisme
het eerst theoretisch volledig formuleerde, in zijn diepste wezen de zijde der
bourgeoisie had gekozen.’ Het is nu gebleken, besloot ik, dat het in onze Partij
mogelijk is, dat ‘een sociaal-demokratisch politikus, wegens het feit, dat hij zich op
een uiting van Marx zelf beroept, door een “marxist”, op grond van “in zijn diepste
wezen” overloopen naar den vijand, buiten de sociaal-demokratische gemeenschap
wordt gestooten.’
Bij het nalezen van de gevoerde polemieken is het mij opgevallen, dat daarbij
algemeen twee punten verwaarloosd zijn. In de eerste plaats verwart men
klassenstrijd met klassenoorlog. Dat een oorlog en de daarin gebezigde middelen
altijd immoreel zijn, is in den wereldoorlog nog eens te meer bewezen. Klassenoorlog
laat zich als uitzonderingsgeval desnoods denken. Maar Gorter verwarde daarmee
den dagelijkschen klassenstrijd der arbeidersklasse, het gewone werk van
propaganda, organisatie, verkiezingen, in het algemeen: machtsvorming.
In de tweede plaats zag men over het hoofd, dat er naast de klassemoraal nog
een andere moraal voor het individu apart bestaat, die aanstuurt op vermijding van
excessen, haat en persoonlijke vijandschap en in het dagelijksche leven een veel
grooter rol vervult, dan men zou denken, als men oordeelvellingen van de theoretici
leest, die geen rekening houden met het feit, dat eerlijkheid, trouw, altruïsme, ja,
zelfs een zekere mate van solidariteit tusschen tegenstanders in den dagelijkschen
gang van den klassenstrijd altijd zullen blijven bestaan.
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Naast deel van zijn klasse is de arbeider ook mensch, en als zoodanig heeft hij zijn
geweten te volgen tegenover leden van beide klassen. Natuurlijk heb ik in de Kamer
betoogd, dat in den strijd tusschen proletariaat en bourgeoisie het moreele recht
aan de zijde der arbeiders is, maar dat heeft met Gorter's beweringen niets te maken.
In haar werk ‘Communisme en Moraal’ geeft mevrouw Roland Holst blijk over dit
punt wel degelijk haar gedachten te hebben laten gaan. Zij geeft daar verschillende
voorbeelden van vragen van moraal, die zich ook aan den socialistischen en
kommunistischen arbeider voordoen, en die nu eenmaal met den klassenstrijd niets
hebben te maken, ja, in sommige gevallen hem zelfs leiden tot daden, die met de
klassenstrijd-moraal feitelijk in tegenspraak zijn. Als door de voorhoede der
arbeidersklasse de regelen van moraal worden vastgesteld en als dit geschiedt in
stellingen en besluiten, die alle betrekking hebben op den klassenstrijd, aldus vraagt
zij ‘wordt de ethica, dat is de wetenschap der moraal, dan niet feitelijk opgelost in
de wetenschap van den klassenstrijd? Is er dan feitelijk niets in het leven van den
arbeider, wat niet met dien strijd samenhangt en door dien strijd zijn oplossing vindt,
zoodat alle normen van gedrag hem door de eischen van dien strijd worden
voorgeschreven? Is de moraal dan feitelijk enkel een onderdeel van de leer van
den klassenstrijd?’ En zij komt tot de konklusie, dat in dat geval de stem van het
geweten zou worden bepaald door de strijd-organisatie der arbeidersklasse.
De ideeën, door Gorter verkondigd, vinden thans in de praktijk van het
Sovjetregiem hun verwezenlijking: moraal is staats-utiliteit, verraad en moord worden
als gewone toelaatbare middelen door de heerschende klasse te harer verdediging
toegepast. Er ontwikkelt zich in den staat zelve een atmosfeer, die de stiklucht
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en de gifgassen van den wereldoorlog op bedenkelijke wijze nabijkomt. Het
socialisme, op deze wijze tot stand gebracht met de middelen, die wij in het
neergeworpen systeem van den tsaar als een schande voor de menschheid hebben
gebrandmerkt, kan niet hetzelfde socialisme zijn, dat zoovelen tot idealisme gebracht
en tot betere menschen gemaakt heeft.
Of in Rusland de gepredikte klasse-moraal werkelijk in praktijk wordt gebracht,
durf ik niet beslissen. De mensch met al zijn zwakheden weet in elk systeem van
moraal zijn begeerten en verlangens te bevredigen en het zijn slechts weinigen, die
zich aan de heerschappij van een vastgestelde norm blijvend onderwerpen. De
ideeën, door Gorter omtrent de moraal verkondigd, kunnen dan ook niet als
algemeene regelen door den arbeider - ik bedoel den levenden arbeider, niet de
theoretische schim, die hij er van had gemaakt - worden gevolgd. Dit meen ik aan
het verslag van het debat over zijn moraal-theorie in de Kamer te moeten toevoegen.
Inmiddels liep het naar de verkiezingen van 1909 en ontving ik een schrijven van
mijn distrikt, Amsterdam III, waarin mij gevraagd werd of ik bereid zou zijn, een
eventueele kandidatuur voor dat distrikt te aanvaarden. Ik vermeldde reeds, dat ik
na het Rotterdamsche kolportage-verbod tot de konklusie was gekomen, dat er met
krachtige hand moest worden ingegrepen. 30 Oktober schreef ik in ‘Het Volk’: ‘Het
is voor de S.D.A.P. beter, dat haar tegenstanders zich buiten dan in hare gelederen
bevinden. Wie behoefte heeft aan een andere organisatie en een andere aktie, dan
die der Partij, doet beter deze behoefte buiten haar te bevredigen’. In gelijken geest
was het antwoord, dat ik aan het bestuur van Amsterdam III, waarvan Wijnkoop
voorzitter was, toezond. Het luidde aldus:
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W.P.
Gij vraagt mij of - zoo ik in de huishoudelijke vergadering uwer afdeeling op de
groslijst van kandidaten voor de Tweede Kamer werd geplaatst - deze kandidatuur
door mij zal worden aanvaard.
Deze vraag kan door mij slechts onder een bepaalde voorwaarde toestemmend
worden beantwoord.
Sedert eenigen tijd toch wordt onder leiding van bestuursleden en door leden
uwer afdeeling tegen mij in mijne kwaliteit van vertegenwoordiger onzer Partij in de
Kamer eene kampagne gevoerd, die mij de lust beneemt, voor uwe afdeeling
wederom als kandidaat op te treden, tenzij deze uitdrukkelijk, duidelijk en in
voldoende meerderheid, blijk geeft, dat zij deze kampagne niet billijkt, en zich
homogeen verklaart met het standpunt, door mij in de Kamer ingenomen en met de
wijze, waarop ik mijn mandaat aldaar gewoonlijk vervul.
Mocht de afdeeling, alvorens zich hierover uit te spreken, mij nog wenschen te
hooren, zoo ben ik bereid, zoowel mijne grieven tegen de bedoelde bestuurs- en
afdeelingsleden, alsook mijn politiek standpunt, in een huishoudelijke vergadering
nader uiteen te zetten. Tevens verklaar ik mij bereid, in de tweede helft van Januari
in één of meer openbare vergaderingen voor de kiezers van uw distrikt op te treden,
ten einde verantwoording te doen van mijne parlementaire werkzaamheden
gedurende de periode 1905-'09.
TROELSTRA
Gevolg van dit schrijven was, dat de afdeeling besloot mij uit te noodigen, in een
huishoudelijke zitting mijn politiek te verdedigen en mijn bezwaren tegen de taktiek
van de marxisten te ontwikkelen. Dat er van die vergadering nooit is gekomen, hing
samen met de snelle ontwikkeling der gebeurtenissen, die reeds in Februari 1909
tot een buitengewoon kongres zouden leiden.
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Eindelijk begon men ook in het Partijbestuur te begrijpen, dat de halfzachte wijze
van behandeling der ‘Tribune’-kwestie, zooals men die te Arnhem had toegepast,
niet had gebaat en bezig was stinkende wonden te maken.
In een vergadering van 30 November van het D.B. (bestaande uit Vliegen, Wibaut
en van Kuykhof) was het besluit genomen aan het Partijbestuur het volgende voorstel
te doen: een vergadering zou belegd worden met de propagandisten en andere
leidende krachten uit de Partij, waartoe ook de ‘Tribune’-redakteuren zouden worden
uitgenoodigd. Daar zou de inwendige toestand der Partij worden besproken, vooral
met het oog op de aanstaande verkiezingen en aan de ‘Tribune’-redakteuren zou
worden gevraagd, of zij bereid waren, althans tijdens den verkiezingsstrijd, zich te
onthouden van aanvallen in den rug op de Partij en haar leiding. Bij weigering
hunnerzijds zou een buitengewoon kongres bijeengeroepen moeten worden, waar
hun royement onvermijdelijk aan de orde zou worden gesteld.
Vliegen had mij vooraf van dit plan in kennis gesteld en uit het feit, dat ik die
mededeeling voorloopig voor kennisgeving had aangenomen, daar het een zaak
betrof, die nadere overweging behoefde, schijnt hij te hebben afgeleid, dat ik het
met die plannen eens was. Dit bleek, bij nadere beschouwing, niet het geval. Wat
mij in de houding van sommige partijbestuurders tegenstond, was, dat zij aan den
éénen kant met de ‘Tribune’-redakteuren wilden onderhandelen, terwijl zij er aan
den anderen kant van overtuigd waren, dat het op den duur tot royement zou moeten
komen. Hoewel geen lid van het P.B., achtte ik het mijn taak, thans mijn standpunt
ten deze zoo scherp en duidelijk mogelijk te formuleeren. Ik deed dat in een brief
aan het P.B. van 3 December, die ik, als een der belangrijkste
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dokumenten betreffende mijn interne partijleiding hier letterlijk overneem.

Aan het Partijbestuur.
Waarde Partijgenooten,
Het is naar aanleiding eener korrespondentie met Vliegen, dat ik de vrijheid neem,
U mijn meening te zeggen over een onderwerp, dat 5 dezer bij U aan de orde komt,
nl. het optreden van het P.B. inzake de Tribune. Ik doe dit om twee redenen, 1e.
omdat ik vermoed, dat Vliegen zich bij de motiveering van zijn voorstel in het D.B.
op mij heeft beroepen en 2e. omdat ik het beter acht, vooraf privatim mijne meening
te zeggen dan achteraf kritische beschouwingen te moeten publiceeren. Ik heb een
artikel over dit onderwerp voor ‘Het Volk’ klaar liggen, maar acht het een
organisatorischen plicht, het P.B. vooraf te laten beslissen.
M.i. staat het vast, dat feitelijk in de Partij zich een groep heeft gevormd, die zich
geen ander doel heeft gesteld, dan tegen de organen en de meerderheid der Partij,
in en buiten haar propaganda te maken voor een wijze van werken, die haar, ging
zij daarin mede, van een stuk arbeidersbeweging zou vervormen tot een
onbeteekenend klubje dogmatisch getinte propagandisten, zonder invloed op de
arbeiders, op het leven, op de ontwikkeling van ons volk. Na al wat hierover, ook
door mij, reeds is gezegd en geschreven, acht ik het overbodig, deze meening nader
toe te lichten. De ‘groep van de Nieuwe Tijd’ heeft deze ‘groep van de Tribune’
gebaard, die oppervlakkiger dan zij, minder heeft aan deugden en de konsekwente
voortzetting en overdrijving harer fouten en ondeugden te zien geeft. Hebben eenige
leden der N.T.-groep zich de uitspraak van het Haarlemsch kongres te nutte gemaakt,
zijn er onder onze zich noemende marxisten, die op verdienstelijke wijze, door
positieven arbeid, de Partij van de theorie
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trachten te doordringen - de door mij herhaaldelijk aangewezen fout dier groep, om
hare theorie bij voorkeur tegen de Partij-aktie in, bij wijze van tegenstelling tegen
en kritiek op die aktie te propageeren, vindt in de ‘Tribune-menschen’ hare
konsekwente toepassing. Als verzwarende omstandigheid, trouwens voortvloeiende
uit die methode zelve, zoodra zij door lager staande, minder breed aangelegde
personen wordt toegepast, moet de vlegelachtige manier worden aangemerkt,
waarop zij bij hun ‘propaganda’ de Partij (d.i. de arbeiders, die zich niet rondom hen
scharen) en de andersdenkende organen en propagandisten openlijk op de kaak
stellen. Hun optreden is dat van menschen, die van de Partij, zooals zij tot heden
is geleid, niets goeds meer voor de sociaal-demokratie verwachten - die haar: òf in
hun geest willen omzetten, òf willen vernietigen. Het laatste misschien voorloopig
nog niet geheel bewust, doch praktisch maakt dat geen verschil. De gevolgen van
dit optreden toonen zich: 1e. bij onze tegenstanders, wien zij het beste materiaal
tegen de Partij verschaffen; 2e. in de Partij zelve, die in sommige groote plaatsen
reeds een beeld vertoont, volkomen gelijk aan dat van den ouden Bond in de
overgangsperiode naar de scheuring. Wat de tegenstanders betreft: dit materiaal
verliest eerst dan zijn beteekenis, als deze elementen niet meer tot de Partij
behooren. Zoolang zij daarin als overmoedige minderheid worden geduld, zit men
aan hunne uitspraken vast.
Wat de Partij betreft: deze is in enkele steden lamgeslagen, de beste werkers
verliezen den moed of richten al hun kracht en ijver tegen deze bedervers van het
partijleven. Alles met dien onverkwikkelijken nasleep van persoonlijke akeligheden,
fanatisme aan weerszijden, intriges en feiten van machtsmisbruik van toevallige
meerderheden, die de tweespalt verergeren, de Partij bij de buitenstaanders
kompromitteeren, hare
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werfkracht in het tegendeel doen omslaan. Ieder gevoelt, dat hieraan een einde
moet komen en dat liefst zoo spoedig mogelijk. En ieder wanhoopt eraan, dat dit
einde een verzoening der tegenstrijdige elementen zal kunnen zijn. Daarvoor zijn
de personen rondom welke zich de oppositie koncentreert, te dom-verwaand, te
zeer door waandenkbeelden omtrent het ‘internationale’ karakter van hun willen en
werken bevangen, te sektarisch en heftig van aanleg. Daarvoor is hun oppositie
reeds teveel georganiseerd: in hun Tribune, in ontwikkelingsklubs, in de Zaaier enz.
Vol vertrouwen in hun zaak leggen zij voornamelijk beslag op de jeugd, de Partij
sanktioneert dit door hen als partijgenooten te handhaven; bovendien heeft de
voorgeschiedenis der tegenwoordige situatie de dwaling in de hand gewerkt, alsof
er slechts ééne theorie, nl. de orthodoxe, zou zijn, en slechts ééne soort van
‘theoretici’, nl. die, welke zich het monopolie van marxistte-zijn hebben aangematigd.
Er is in den loop, dien de zaak na de oprichting der Tribune heeft genomen,
tweemaal verzuimd, in te grijpen. Het P.B. had voorzeker geen recht, de oprichting
der Tribune te beletten. Er zijn partijgenooten, die hiervoor geld hebben gegeven,
waarschijnlijk niet beseffende, dat hiermede de grond werd gelegd voor een
scheuring. Het P.B. had zich openlijk tegen de oprichting kunnen uitspreken en
ieder voor de gevolgen waarschuwen.
Het tweede moment is geweest het Arnhemsch Kongres. Daar had het optreden
der Tribune-groep moeten zijn getoetst aan de Haarlemsche resolutie, in plaats van
eenvoudig met haar te diskussiëeren. Die resolutie is bindend voor ieder; dat had
meer op den voorgrond moeten zijn gebracht.
Ik bedoel hiermede geen verwijt aan wie dan ook; ik konstateer slechts.
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Het derde oogenblik van ingrijpen is thans gekomen en tengevolge van het verzuim
van vroeger zal dat ingrijpen thans dieper moeten gaan.
Ik kan mij niet anders voorstellen, of het zal thans moeten bestaan in royement
van de leden der Tribune-redaktie, dat dan natuurlijk gevolgd zal worden door een
vrijwilligen exodus van de naaste geestverwanten en de oprichting van iets heel
zuivers en internationaals in ons land.
Slechts ééne mogelijkheid zou er m.i. zijn, om aan dit op zich zelf ongewild uiterste
te ontkomen: nl. de overgave van de Tribune aan de Partij, om met het blad naar
goedvinden te handelen. Het behoeft geen betoog, dat men daartoe geen lust zal
gevoelen; dat is den menschen ook niet kwalijk te nemen.
Overigens zie ik geen anderen uitweg dan hunne uittreding en, daar die zeker
niet vrijwillig zal plaatsvinden, al ware het slechts om de demagogische voordeelen
van het martelaarschap niet prijs te geven, zoo blijft slechts royement over.
Wie nu op dit standpunt staat, die kàn niet van deze menschen vragen, zich tijdens
de verkiezingen stil te houden en ook later zoet te zijn. Men weet toch vooraf, dat
daar op den duur niets van kan komen, dat zij na de verkiezingen toch eruit moeten.
Men weet ook, dat de kanker in de afdeelingen op die manier blijft bestaan. De Partij
is reeds gebarsten; één scherf hangt er reeds los bij; machinaties en berekeningen
van bovenaf veranderen daar niets aan. De scheur is er; het eenige redmiddel kan
slechts een scheuring zijn.
Zooals de Partij thans is, kan zij den verkiezingsstrijd niet met kracht ingaan. De
troepen zijn gedesorganiseerd; een deel ziet in de zelfgekozen veldheeren het
bederf der gansche beweging. Hoe kan ik moreel eischen van menschen als
Wijnkoop, de Levita e.a., dat ze voor mijn kandidatuur zullen werken; hoe kan Vlie-
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gen dat van de Tribune-lui in zijn afdeeling voor zich eischen. Wij zijn het immers,
die niet slechts de heerlijkheid van het marxisme, maar de gansche beweging in
den weg staan; het eerste, wat deze lieden tot bevrijding van het proletariaat hebben
te doen, is, het van ons te bevrijden. Het is een onwaardig spel, dat zij voor ons
zouden vechten; zij kunnen slechts strijden tegen ons.
Het leger moet vertrouwen hebben in zijn aanvoerders, zal het daarvoor in den
strijd gaan. Verder moet er eenheid, broederschap, geestdrift zijn in de troepen. De
Tribune-lui en hun aanhang staan dit alles in den weg.
Thans is het nog tijd, vóórdat de verkiezingen beginnen, de troepen te zuiveren.
Op de achterblijvenden zal de overtuiging, dat de Partij daartoe de kracht heeft
gehad, dat men er nu af is, dat nu het stoken tegen de Partij niet meer binnen de
eigen gelederen plaats vindt, bezielend, verlossend werken. Daarom is de strijd
tegen deze menschen niet afgeloopen - integendeel - maar het zal geen broederstrijd
meer zijn, het zal zijn een open strijd tegen vijanden der Partij.
Ik begrijp, dat men tegen deze operatie thans opziet.
Daar zijn er, die voor de Partij en voor hun eigen werken in de Partij van de
verkiezingen veel verwachten en die vreezen, door die operatie het sukces
twijfelachtig, zoo niet onmogelijk, te maken.
Hoewel het niet onmogelijk is, dat deze vrees in een enkel geval gegrond zal
blijken, mag toch deze redeneering ons niet verhinderen, de eerste voorwaarde van
een eervollen strijd te vervullen, nl. dat wij de Partij zelve innerlijk krachtig maken.
Verder is ook onze kracht naar buiten moreel grooter, als wij de Tribune tegen, dan
‘met’ ons hebben.
Hen vooraf paaien tot een vergelijk, met de geheime gedachte, dat zij er na de
verkiezingen toch uit moeten,
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dat is een taktiek, die van weinig oprechtheid en overtuigingsmoed getuigt.
Neen, laat ons de a.s. verkiezingen óók tegen hen vechten - laat op die manier
direkt de Tribune-beweging door ons gesignaleerd worden ten aanhoore der massa,
die onze vergaderingen bezoekt - op die wijze is de Partij direkt in staat, de arbeiders
omtrent de gedachten en plannen dezer lieden in te lichten. Niet wij, maar zij hebben
den strijd te vreezen. Binnen de Partij lijken zij, onder het cachet der Partij, daarvan
het geweten te zijn; daarbuiten is die nimbus eraf, moeten zij op eigen gelegenheid,
onder eigen firma, niet slechts kritisch, maar ook positief, gaan werken en kunnen
zij door ons even rücksichtslos worden behandeld als zij ons thans behandelen.
Wat mij betreft: ik dorst naar een open strijd met deze elementen! Het liefst ware
mij, dat zij in III Wijnkoop tegenover mij stelden en dat ik aanvallend tegen hen kon
optreden.
Hoe de uitslag der verkiezingen zal zijn, moeten wij afwachten. Maar als zij ons
reeds vooraf dwongen, de Partij te zuiveren, zou dat resultaat op zich zelf al groot
zijn. Dit primeert boven alles.
Natuurlijk is met het uitdrijven dezer elementen niet alles gedaan. Zoowel ten
opzichte onzer pers (de centrale en lokale), als voor de overname van de meer
theoretische propaganda uit de handen der eenzijdige groep, die deze thans
monopoliseert, is na de verkiezingen een en ander te doen. De Partij zelve kan dit
doen, maar ook kan daarbij onder haar sanktie, het partikulier initiatief werken. Dit
is echter een zaak van later zorg.
Op dit oogenblik moet de Partij de eenheid en orde in haar huis weten te herstellen
en daartoe schijnt mij het voorstel van het D.B. niet geschikt.
Met partijgroet,
TROELSTRA
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Vliegens voorstel werd den 5en December in het P.B. besproken. Algemeen was
men het er over eens, dat het P.B. in de ‘Tribune’-kwestie moest optreden. Maar
de vraag was, hoe? Schaper bleek mijn opinie te deelen, dat een konferentie, als
door Vliegen voorgesteld, niets meer kon uitrichten. Wibaut echter, die verklaarde,
dat hij zich oorspronkelijk tegen het oprichten van de ‘Tribune’ had verzet, voelde
veel voor een bespreking met de redakteuren. Tenslotte werd besloten, dat de
‘Tribune’-redakteuren tot een samenkomst met het P.B. alleen zouden worden
uitgenoodigd. Aan het P.B.-lid Mendels werd opgedragen met de
‘Tribune’-redakteuren te spreken, opdat zij zich op de te houden vergadering zouden
kunnen voorbereiden.
Op 12 December had de bijeenkomst plaats; de ‘Tribune’-redakteuren legden de
verklaring af, dat zij bereid waren ‘vooral gedurende de a.s. verkiezingen’ zich van
‘aanvallen op partij-organen of partijgenooten’ te onthouden, ‘in de veronderstelling,
dat ook tegenover ons een optreden in gelijken geest zal worden in acht genomen.’
Het was dit slot der verklaring, dat neerkwam op het stellen van een voorwaarde,
welker vervulling het P.B. niet in zijn macht had, dat door de meerderheid van het
P.B. onvoldoende werd geacht. Hoe zou bijv. het P.B. moeten handelen ten opzichte
van het besluit van de afdeeling Amsterdam III, om mij te doen spreken over mijn
bezwaren tegen het ‘Tribune’-optreden? Pogingen om de ‘Tribune’-redakteuren tot
een wijziging hunner verklaring te bewegen, leidden tot geen resultaat en den avond
van denzelfden dag kwam het P.B. opnieuw samen om te beslissen, wat gebeuren
zou. Schaper wees op de gebleken onvruchtbaarheid van alle onderhandelingen
en hij wilde nog denzelfden avond een manifest aan de partijgenooten uitvaardigen,
waarin zij tot een buitengewoon kongres zouden worden opgeroepen. Tot een besluit
kon men niet
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komen en de beslissing werd een week uitgesteld. Den 19en December was er in
de P.B.-vergadering een schrijven van de ‘Tribune’-redakteuren ingekomen, waarin
zij het slot hunner verklaring niet introkken, maar het zóó wijzigden, dat het luidde:
‘In de veronderstelling, dat het P.B. zal weten te voorkomen of te doen ophouden,
dat tegen ons wordt opgetreden op onorganisatorische en persoonlijke wijze.’ Vier
van de partijbestuurders bleken genegen met deze verklaring genoegen te nemen;
slechts Vliegen, Schaper en Helsdingen achtten haar even onvoldoende als de
eerste. De meerderheid wilde dus geen buitengewoon kongres.
Het is mij bij nalezing van de notulen dezer bijeenkomsten gebleken, dat ik daar
fungeerde als de afwezige aanwezige, dat verschillende sprekers met nadruk
betoogden, zich niet door mijn brief te laten beïnvloeden, terwijl de
‘Tribune’-redakteuren klaarblijkelijk groote angst bevangen had bij het idee, dat ik
in hun afdeeling, Amsterdam III, in een huishoudelijke vergadering(!) zou optreden.
Geheel onaannemelijk was voor mij een verzoening, waarbij het o.a. noodzakelijk
zou zijn tijdens de verkiezingen, die als een soort wapenstilstand moesten worden
beschouwd, op alles, wat er op mijn politieke leiding door Wijnkoop c.s. was
geschimpt, het antwoord schuldig te blijven.
Nadat het P.B. dus met de kleinst-mogelijke meerderheid had besloten geen
buitengewoon kongres bijeen te roepen, namen Schaper en Helsdingen hun ontslag
als partijbestuurders. Zij lichtten dezen stap toe in ‘Het Volk’ van 23 December, in
een artikel, waarin zij spreken van den ‘jammerlijken toestand’ van de Partij en
uiteenzetten, waarom ook voor hen de tweede verklaring der ‘Tribune’-redakteuren
onaannemelijk bleef; de toestand immers zou dan zóó worden: ‘Als Troelstra in de
afdeeling, die hem afvaardigde en weer wil afvaardigen naar de Kamer, zich verweren
wil tegen
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eenige bestuurders, die hem grof persoonlijk en smalend aanvielen, dan zou het
P.B. dat moeten voorkomen of doen ophouden, anders begint het lieve leven in de
“Tribune” toch opnieuw.... Wij zien in een en ander den duidelijken toeleg van deze
thans nog kleine minderheid om, voor een oogenblik retireerend, na de geringste
aanleiding weer met hun onzalig werk te beginnen’. Tegelijk verscheen een manifest
aan de partijgenooten van de meerderheid van het P.B., waarin het zijn houding
verdedigde en blijk gaf van een vertrouwen in de bedoelingen van de
‘Tribune’-redakteuren, dat deze allerminst hadden verdiend.
Inmiddels was het P.B. door het uittreden van Helsdingen en Schaper in een zeer
moeilijke positie gekomen. Na het pas gepubliceerde besluit tòch een buitengewoon
kongres uitschrijven, dat was onmogelijk; aan den anderen kant was het te voorzien,
dat zeker tien afdeelingen, het statuaire aantal, het voorstel tot een buitengewoon
kongres zouden indienen, waardoor het feit, dat het P.B in deze alle stuur en leiding
miste, al te duidelijk zou zijn geworden. Het was Spiekman, die uitkomst bracht met
het voorstel een referendum uit te schrijven over de vraag of al dan niet een
buitengewoon kongres zou worden gehouden, waarbij het P.B. een manifest zou
voegen met de verklaring, dat het zijn oude standpunt handhaafde en een
buitengewoon kongres ontraadde. Met drie tegen twee stemmen, die van Wibaut
en Mendels, nam het romp-P.B. dit voorstel aan en een manifest in den bedoelden
geest werd uitgezonden. In het licht der later volgende gebeurtenissen moet men
deze P.-B.-manifesten beschouwen als noodsprongen van een in zichzelf verdeelde
en niet in den geest van de Partij werkende leiding.
In een ‘Volk’-artikel, dat 1 Januari 1909 werd geplaatst, raadde ik de partijgenooten
aan, zich vóór een buitengewoon kongres uit te spreken. Ik konstateerde, dat
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de pogingen van het P.B. om buiten de Partij om de ‘Tribune’-kwestie tot een goed
einde te brengen, waren mislukt. En ik betoogde de wenschelijkheid, dat het kongres
de zaak niet alleen zou beschouwen als het royement van een paar lastige
partijgenooten, maar dit punt vooral zou bezien in het licht van de organisatie der
Partij en de mogelijkheid van samenwerking der verschillende stroomingen. Verder
deelde ik mee, een brochure over den toestand der Partij te zullen schrijven.
Naar aanleiding van dit artikel besloot het P.B. mij uit te noodigen tot een
bijeenkomst. Ik acht het niet noodig uitvoerig verslag te geven van deze op 11
Januari gehouden konferentie. Aan de noodige misverstanden ontbrak het niet,
maar het relaas daarvan heeft voor de geschiedenis geen waarde. Genoeg zij het
te vermelden, dat door mij het voorstel werd gedaan, vóór het te houden
buitengewoon kongres een konferentie samen te roepen van P.B., fraktie,
‘Volk’-redaktie, marxistische groep en verschillende propagandisten. Dat tot deze
konferentie niet de redakteuren van de ‘Tribune’ zouden worden uitgenoodigd, achtte
ik vanzelfsprekend. Zij waren reeds in staat gesteld om met het P.B. in overleg te
treden en het resultaat van dat overleg was voor de meerderheid van de Partij
onaannemelijk. Voor mij was een herhaling, in ruimer kring, van de
komedie-vertooning, die zich met de ‘verklaring’ in het P.B. had afgespeeld, beneden
de waardigheid van de Partij.
De verwarring in de Partij nam steeds grooter afmetingen aan. In een manifest
gaven 48 marxistische partijgenooten het parool uit, van het buitengewoon kongres
af te zien en te wachten op de programwijzigingen om de eenheid in de Partij te
herstellen. Onder de onderteekenaren vindt men o.a. Albarda, van der Goes en van
der Waerden.
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Intusschen sprak het referendum zich vóór een buitengewoon kongres uit en
tegelijkertijd werden de afgetreden partijbestuurders Schaper en Helsdingen
herkozen. De tegenstanders van een buitengewoon kongres, die het niet aandurfden
de zaak kloek uit te vechten, begingen deze fout, dat zij meenden, dat er een splitsing
tusschen de marxisten en de reformisten in de Partij op komst was, terwijl het de
uitgesproken bedoeling was, slechts een klein groepje onhandelbare extremisten
uit de Partij te sluiten. Juist de door mij voorgestelde konferentie, buiten de
‘Tribune’-redakteuren om, was op deze scheiding in het marxistische kamp gericht.
Hieruit kan men verklaren de houding, door mij op die konferentie aangenomen,
waarvan de notulen tot mijn spijt op het Partij-archief schijnen te ontbreken. Het was
Herman Gorter, die bij den aanvang van de konferentie voorstelde, ook de
‘Tribune’-redakteuren toe te laten. Toen dit voorstel met een meerderheid van de
helft plus één was aangenomen, stond ik op, pakte mijn bullen en verklaarde onder
deze omstandigheden niet verder aan de konferentie te kunnen deelnemen; anderen,
als Schaper en Helsdingen, volgden mijn voorbeeld. Over dit voorgenomen vertrek
heerschte vrijwat konsternatie, want men was verstandig genoeg om in te zien, dat
zonder onze medewerking het resultaat van deze konferentie zonder waarde zou
zijn. Ik herinner mij, hoe Wibaut op dat oogenblik bij mij kwam en mij bezwoer, de
eenheid der Partij voor oogen te houden. Welnu, dat heb ik vaak genoeg en in
verschillende omstandigheden gedaan en er mij zelf menig zwaar offer aan
overtuiging voor getroost, maar ditmaal was voor mij de afscheiding van die
echt-vijandig-gezinde en tot geen samenwerking bekwame personen in het belang
der Partij geboden. Het besluit, Wijnkoop c.s. toe te laten, moest wel worden
herroepen en toen eerst kon de eigenlijke konferentie beginnen.
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De konferentie eindigde met het aanvaarden van een idee, van mij afkomstig, om
vanwege de Partij aan de marxisten een orgaan te verschaffen, in den vorm van
een weekblad, aan ‘Het Volk’ toegevoegd, onder marxistische redaktie. De
konferentie sprak zich verder bij meerderheid van stemmen aldus uit: ‘Door de
oprichting van bedoeld weekblad heeft de “Tribune” haar reden van bestaan verloren
en dient dus te worden opgeheven.’
Wat mij tot mijn scherpe houding dreef, was, dat ik zeer zeker een oppositioneele
minderheid, die trouwens na den uittocht van de Tribunisten zou overblijven, voor
de verdere ontwikkeling van de Partij noodzakelijk achtte, doch de oppositie-Wijnkoop
c.s. niet meer kon beschouwen als een oppositie in den waren zin des woords. Zij
waren vijanden van de S.D.A.P., die een totale wijziging van haar karakter beoogden
en de leiding, die zich uit de omstandigheden had gevormd, door hun weinig
beteekenende en door dom fanatisme voor elke politieke aktie bedorven
persoonlijkheden, wilden vervangen.
De loop der gebeurtenissen bracht mee, dat de brochure, die ik begin Januari
had aangekondigd en waartegen van verschillende zijden bezwaar rees, niet
verscheen. Inplaats daarvan hield ik een groote rede te Utrecht, waar ik de
verschillende gevaren besprak, die een sociaal-demokratische partij bedreigen. In
aansluiting aan die rede formuleerde ik die gevaren in een ‘Volk’-artikel ‘De zes
kiemen’, aldus: ‘Ik sprak over “kiemen” van geschillen in het wezen der Partij
besloten. Zij liggen 1e. in hare samenstelling uit elementen, behoorende tot
verschillende maatschappelijke klassen, 2e. in de moeilijkheid om theorie en praktijk
zóó te vereenigen en te scheiden, als noodig is, 3e. de verhouding der Partij tot
wijsbegeerte en godsdienst, 4e. haar dubbele wezen als revolutionaire partij, die
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door middel van direkte verbetering, met gebruikmaking van hetgeen het kapitalisme
en het bourgeois-systeem haar zelf bieden, haar doel moet trachten te bereiken,
door het kapitalisme heen en toch daartegen; 5e. de noodzakelijkheid van
parlementairen arbeid, deelneming aan de verkiezingen; het plukken der direkte
vruchten van onze machtsontwikkeling buiten het parlement in de resultaten,
verkregen daarbinnen, in strijd met de gansche, in medewerking op bepaalde punten
met een deel der bourgeoisie; 6e. het tegelijk internationale en nationale karakter
der sociaal-demokratie.’ Bovendien schreef ik aan den vooravond van het Deventer
kongres een vijftal artikelen over de ‘Tribune-kwestie’. Ik nam daar de
beschuldigingen onder handen, die Wijnkoop mij in de ‘Tribune’ had toegevoegd.
Hij had beweerd, dat wij al onze verwachtingen stelden op de bourgeoisie en naar
samenwerking met een deel van haar streefden, dat wij verraad hadden gepleegd
aan den 8-urendag, door voor den 10-urendag te gaan strijden; dat wij ‘aarzelend’
de beweging voor algemeen kiesrecht voerden, terwijl hij bovendien nog eens
nazeurde over de herstemmingstaktiek van 1905. Verder stak ik de draak met de
wijze, waarop Wijnkoop zich tot den vertegenwoordiger in Nederland van de
Internationale proklameerde.
Over het resultaat van de konferentie schreef ik: ‘De “Tribune”-kwestie, zoo heb
ik van den aanvang af betoogd, is de scherpste uiting van misstanden in de innerlijke
partijverhoudingen, niet de oorzaak daarvan. Daarom plaatste ik achter de
“Tribune”-kwestie de “marxistische” en de “Volk”-kwestie. Beide vindt men, zoo niet
opgelost, dan toch in de richting harer oplossing geregeld in het bemiddelings
voorstel, dat uit de beraadslaging der konferentie is voortgekomen. Had men de
“Tribune”-redaktie aan de konferentie laten deelnemen, dan ware deze geworden
tot een voorkongres, waar de
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“Tribune”-lui in staat van beschuldiging gesteld, tot verweer geroepen, beurtelings
aangevallen en verdedigd zouden zijn. Terecht had de Partij dan het P.B. kunnen
beschuldigen, haar werk aan een vergadering van partikulieren te hebben
overgedragen. Dit zou ondemokratisch en desorganisatorisch zijn geweest. De
“Tribune”- redakteuren konden op deze konferentie niet veroordeeld, zij behoefden
er dus ook niet gehoord te worden. Daartoe dient het kongres.’
Mijn konklusie was, ‘dat men ondanks de tegemoetkoming der Partij aan de
marxisten om in en met de redaktie van het partij-orgaan hun arbeid in de Partij te
verrichten, toch nog de eenheid niet wil, een afzonderlijke strijdorganisatie tegen
en in de Partij op de been wenscht te houden, als hoofddoel den strijd der richtingen
onderling beschouwt; het marxisme tegen de Partij wil blijven propageeren; de op
touw gezette kampagne tegen ongeveer alles, wat de Partij vertegenwoordigt, wat
zij doet en besluit, wil blijven voeren zonder eenig voorbehoud van partijbelang,
zonder zich zelfs te bekommeren om die eischen, die uit het strijdkarakter der Partij
voortvloeien.
Maar juist dat is een voortdurende bedreiging van de eenheid en kracht der Partij;
juist dat kweekte in tal van afdeelingen zooveel verdeeldheid en verlamming; juist
dat bederft onze kongressen; juist dat verbittert vele strijders en dwingt de leidende
organen tot verweer; juist dat mag de Partij binnen haar gelederen niet dulden - juist
dat bracht de groote meerderheid der partijgenooten ertoe, zich uit te spreken vóór
het buitengewoon kongres.’
Zoo trachtte ik de Partij voor het Deventer Kongres behoorlijk voor te bereiden.
Op de P.B.-vergadering van 5 Februari had Wibaut namens de meerderheid van
de marxisten verklaard, dat zij met het Weekblad genoegen namen, terwijl mevrouw
Holst en hij zich
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voor de redaktie beschikbaar stelden; van der Goes had slechts om partikuliere
redenen bedankt. Het P.B. had zich overigens bij meerderheid van stemmen bij de
besluiten van de Partijkonferentie aangesloten. Aan den anderen kant had Wijnkoop
al onomwonden in de ‘Tribune’ te kennen gegeven: wat het kongres ook besluit, de
‘Tribune’ blijft in ieder geval. Zoo was het van te voren vrij duidelijk, wat het resultaat
van het kongres zou zijn.
De kongres voorstellen van het P.B. bevatten: 1e. de uitgave van een weekblad
onder redaktie van mevrouw Holst en Wibaut, als bijblad van ‘Het Volk’, welks
redakteuren geregeld overleg met de ‘Volk’-redaktie zouden plegen; 2e. ‘Het kongres
spreke als zijn besliste meening uit, dat het bovenstaande besluit tot gevolg behoort
te hebben de opheffing van de “Tribune”’; 3e. royement van de ‘Tribune’ redakteuren,
als deze niet tot opheffing van hun blad zouden willen overgaan.
Het doel, dat ik met mijn voorstel van een marxistisch Weekblad had gehad, nl.
het behouden van die marxisten, op wier arbeid wij gesteld waren voor de Partij, en
het vermijden van den schijn, als zou de Partij op dit kongres het marxisme afzweren,
bleek door de ‘Tribune’-redakteuren goed te zijn begrepen. Het bleek, dat men ook
Kautsky had geraadpleegd, die in zijn antwoord had gezegd, dat vóór alles de
eenheid der marxisten moest worden bewaard. Het was van de ‘Tribune’-redakteuren
een taktische fout, dat zij dezen raad desniettemin in den wind sloegen en in hun
doldriftig optreden niet alleen de eenheid der Partij, maar ook die der marxistische
oppositie braken, zoodat hun royement niet een min of meer belangrijke groep,
maar slechts een scherfje van het gebouw der S.D.A.P. zou afscheuren.
Overigens droeg het kongres te Deventer, ondanks enkele heftige incidenten,
een rustig karakter. De eerste
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twee voorstellen werden met bijna algemeene stemmen, het royement der
‘Tribune’-redakteuren met 209 tegen 88 stemmen en 15 blanko aangenomen.
Mendels meende op dit besluit te moeten reageeren door onmiddellijk zijn
lidmaatschap van de Partij neer te leggen. Het kwam mij niet ondenkbaar voor, dat
hij binnenkort van dezen onberaden stap berouw zou hebben en om hem een
eventueelen terugkeer in de gelederen gemakkelijk te maken, wierp ik hem een
reddingsplank toe, die hij, het moet tot zijn eer worden gezegd, na eenigen tijd als
partijbestuurder van de nieuwe partij te hebben gefungeerd, aangreep. Toen ik in
1909 te Leeuwarden kwam voor verkiezingspropaganda, vond ik in mijn hotel tot
mijn verrassing Mendels en op mijn vraag, wat hij daar kwam doen, antwoordde hij,
dat hij in mijn distrikt was gekomen om mijn kandidatuur te verdedigen. Zoo bleef
deze verdienstelijke partijgenoot voor ons behouden.
De uitgeslotenen uit de S.D.A.P. richtten den 14en Maart een nieuwe partij op,
de Sociaal-Demokratische Partij, (S.D.P), waartoe 400 leden toetraden. Deze partij
nam het toen nog geldende beginselprogram der S.D.A.P. ongewijzigd over, terwijl
een door Mendels verdedigd nieuw strijdprogram werd aangenomen, dat
verschillende door onze partij over boord gezette eischen bevatte, o.a. de verplichte
neutrale staatsschool. Een poging van het bestuur van het Internationaal Socialistisch
Bureau, om alsnog de scheuring te voorkomen, mislukte. Wel verklaarde het P.B.
der S.D.A.P. desnoods te zullen berusten in de opname van één der gewezen
‘Tribune’-redakteuren in de redaktie van ‘Het Weekblad’, maar een buitengewoon
kongres der nieuwe partij verwierp op 21 Maart de voorstellen van het Internationaal
Bureau. Het was op dit kongres, dat Ceton zijn gevleugeld woord sprak - door de
feiten wel allerminst bevestigd -: ‘De arbeiders wachten op ons.’
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Het was in 1921, dat één der slachtoffers van Deventer, een jongmensch, die toen
nog slechts een half jaar lid onzer Partij was geweest, onder den naam van Van
Leuven in een brochure ‘Breed marxistisch klasse-inzicht?’ op de gebeurtenissen
van Deventer terugkwam. Hij zegt daar: ‘Een afscheiding van de oude Partij, zonder
dat de nieuwe partij ook maar ergens in de proletarische klasse (hetzij in een
vakbeweging, hetzij in één of meer kiesdistrikten) vasten voet, betrouwbaren aanhang
had gekregen - zette de S.D.P. geheel alleen op de wereld neer.’ Van zichzelf en
zijn jeugdige medeslachtoffers zegt hij: ‘Wij, die in 1909 de S.D.A.P spontaan hebben
verlaten en toen politiek gesproken “noch van toeten noch blazen wisten”, hebben
altijd gemeend, dat alleen de historie kon uitmaken of “Deventer” toen reeds goed
was geweest of niet. Wij meenen, dat de historie sindsdien gesproken heeft en dat
het verkeerd is geweest. Tot aan den oorlog kon men nog twijfelen en tegenspreken,
dat de historie al uitspraak gedaan had, maar toen die er eenmaal was, was het
duidelijk, dat de komende jaren, die uitspraak zonder mankeeren brengen zouden.
Als toen de verschillen met de S.D.A.P. den arbeiders niet duidelijk te maken
vielen, wanneer dan wel? En daarom, als wij na een 12-jarig bestaan, na een
wereldoorlog, na revoluties en crises allerwegen, met de elementair opvoedende
en klasse-instinkt-prikkelende werkingen daarvan, na de ontzaglijke moreele steun
van onze Russische broeders, nog niets verder zijn dan in 1909, dan is daarmede
het historische oordeel geveld.’ Intusschen heeft de S.D.P. zich tot een
kommunistische partij (C.P.), ontwikkeld, wier leiding trouwens op haar beurt door
de kommunistische Internationale is uitgesloten wegens haar ‘kinderziekte’, een
kwalifikatie door Lenin voor de overdrijvingen en onrijpheden der kommunisten
buiten Rusland gevonden. Gorter was de man,
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voor wie deze ‘kinderziekte’ het ideaal van proletarische politiek vormde. In verband
met de Deventer gebeurtenissen is het de moeite waard het volgende aan te halen
uit zijn artikelen, ‘Open Brief aan Lenin’, in 1920 in de ‘Nieuwe Tijd’ verschenen.
Deze aanhaling is van belang, omdat zij bewijst, dat Gorter zich niet zoozeer verzette
tegen de leiding van onze Partij, maar tegen elke leiding, die, zooals iedere partij,
die de werkelijkheid wil veranderen, moet doen, niet slechts rekening houdt met de
steile theorie, maar ook met de werkelijke toestanden in het land, aan het hoofd
waarvan zij staat of wil staan. Gorter schrijft:
‘Toen ik uwe argumenten las, kwam er voortdurend een herinnering bij mij op.
Het was mij, als zat ik weer op een kongres van de oude sociaal-patriottische
partij, luisterend naar een rede van Troelstra. Wanneer hij voor de arbeiders de
groote voordeelen der reformistische politiek schetste, wanneer hij sprak over de
arbeiders, die nog geen sociaaldemokraat waren, en die wij door compromissen
winnen moesten. Wanneer hij sprak over de verbonden die, (natuurlijk tijdelijk!) met
de partijen dezer arbeiders gesloten konden worden, van de “scheuren” in en
tusschen de burgerlijke partijen, waarvan wij moesten profiteeren. Geheel zoo,
ongeveer, neen, woordelijk zoo spreekt gij, Lenin, voor ons in West-Europa!
En ik herinner mij hoe wij daar zaten, marxistische partijgenooten, geheel achter
in de zaal, een paar man sterk slechts, vier of vijf, Henriette Roland Holst, Pannekoek,
nog enkelen. Troelstra deed het geheel zooals gij, meesleepend, overtuigend. En
ik herinner mij hoe midden in den storm van bijval, midden in de schitterend
reformistische uiteenzetting, en de beschimping der Marxisten, de arbeiders in de
zaal omkeken naar de “idioten” en “ezels” en “kinderachtige dwazen” gelijk Troelstra
ons - juist zooals gij nu - noemde. En hij
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sprak, - geheel zooals gij, partijgenoot - zoo overtuigend, zoo, binnen zijn methode,
logisch, - dat ik zelf soms dacht, ja, hij heeft gelijk.’
Bovendien verdedigt Gorter daar, tegenover Lenin, dat men in elk land een taktiek
moet volgen op de toestanden gebaseerd, terwijl hij mij steeds heeft verweten, dat
standpunt in praktijk te hebben gebracht. Volgens hem en mevrouw Holst toch, was
er slechts één vaste en klare taktiek denkbaar, lijnrecht uit het beginsel afgeleid.
Overigens ligt het niet op mijn weg de verschillende scheuringen, splitsingen,
wederzijdsche verketteringen en andere sektarische hebbelijkheden nader te
bespreken, die het optreden der oppositie van voor 1909 verder hebben gekenmerkt.
Wat onze Partij betreft, voor deze is Deventer het begin geweest van een periode
van gezond inwendig leven, sterken groei en frissche aktie naar buiten. Het Deventer
besluit heeft in korten tijd het bedorven afdeelingsleven hersteld, aan de Partij haar
werfkracht hergeven. Het getal der uitgetredenen, 493, werd sterk overtroffen door
de 1127 leden, die reeds aan het eind van 1909 nieuw waren toegetreden.
In de laatste jaren is een nieuwe oppositie ontstaan, die noch wat haar principieel
karakter, noch wat haar felheid van optreden betreft, met die van Deventer kan
worden vergeleken. Haar bestaan wordt door mij verklaard uit ontevredenheid over
de houding, waartoe de leiding der socialistische arbeidersbeweging door de
omstandigheden gedwongen is. Het is heel gemakkelijk die leiding wegens de
geringe resultaten van haar arbeid in deze na-oorlogsche periode te kritiseeren en
programs op te stellen, die door geen leiding, die haar verantwoordelijkheid kent,
kunnen worden aanvaard. Maar zelf zien deze opposanten wel in, dat zij, die
natuurlijk het recht hebben zelfs ongerechtvaardigde kri-
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tiek te oefenen, met de handen in het haar zouden zitten, als zij geroepen werden
die kritiek in positieve daden om te zetten.
Zoolang zij het gewicht van dit bezwaar zelve blijven beseffen, moet hun kritische
arbeid worden opgevat als het beetje gist, dat voor een partij als de onze niet anders
dan nuttig kan zijn.

Eindnoten:
krisis-theorie: het feit, dat op bepaalde tijdenzoogen. over-produktie leidt tot een krisis in de
voortbrenging, gepaard met werkloosheid en ondergang van kleine bedrijven, vormt een belangrijk
bestanddeel van de theorie van Marx.
de Verelendungstheorie ging uit van de stelling, dat het kapitalisme de arbeiders steeds armer
maakt.
denigreeren = op verachtelijke wijze afbreken.
de eerste Internationale, opgericht in 1864, stond onder leiding van Marx en heeft bestaan tot
1872, toen zij tengevolge van de strijd tusschen sociaal-demokratie en anarchisme naar Amerika
gegaan en daar doodgeloopen is.
Proudhon, 1809-1865, socialistisch schrijver in Frankrijk. Zijn ideeën gaan in de richting van het
anarchisme. Vooral de Fransche syndikalisten hebben den invloed van zijn werken ondergaan.
In de eerste Internationale stonden zijn aanhangers tegenover die van Marx.
exodus = uittocht.
nimbus = stralenkrans.
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V. Rondom de verkiezingen van 1909
‘HET KINDJE’ - DE VERKIEZINGSSTRIJD - HET OUDE DORP - NIEUWE DICHTERLIJKE PERIODE
- ‘RISPINGE’ - ONDER DE FRIEZEN - DOOR DE POLITIEK OPGEËISCHT - DE ‘LINTJESKWESTIE’
- ENQUÊTE-VOORSTEL
Voordat ik overga tot de bespreking van de verkiezingen van 1909 moet ik het
incident vermelden, dat zich in de Kamer voordeed, toen op 22 December 1908
minister Heemskerk de eerste mededeeling deed over de zwangerschap der
koningin.
Deze regeeringsverklaring kwam volkomen onverwacht. Ik bevond mij toevallig
in de kamer der verslaggevers om een en ander met de Roode te overleggen, toen
ik iemand hoorde zeggen: ‘De regeering komt er aan’. Ik spoedde mij terug naar de
Kamer en daar zag ik de rij der ministers plechtig naar de regeeringstafel schrijden,
de heer Heemskerk aan het hoofd. Wat zal er nu gebeuren? dacht ik. Toen ving de
heer Heemskerk aan met bewogen stem te spreken, waarbij hij in opdracht van de
koningin mededeeling deed van hare zwangerschap. De mededeeling werd met
luid en driewerf hoera ontvangen.
Toen de voorzitter, de heer Roëll, daarop geantwoord had, dat de Kamer ‘daarvan
met vreugdevolle aandoening heeft kennis genomen en dat haar de eerbiedige en
hartelijke wensch vervult, dat de hoopvolle verwachtingen, waarvan zij de
mededeeling mocht ontvangen, onder Gods zegen mogen worden verwezenlijkt,’
en de toejuichingen waren verstomd, vroeg ik onmiddellijk het woord. De zaak viel
mij op het lijf, maar ik begreep, ondanks de waarschuwingen van één lid onzer
fraktie, niet te mogen zwijgen. ‘Niet het woord geven’, riep men van verschillende
zijden, doch de voorzitter verklaarde: ‘Ik acht mij niet bevoegd den heer

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

130
Troelstra het woord niet te verleenen,’ en daarop legde ik de volgende verklaring
af: ‘Ik acht mij geroepen, waar hier naar aanleiding der demonstratie, die wij zooeven
hebben bijgewoond, gesproken is namens de gansche Kamer, de verklaring af te
leggen, dat er leden in deze Kamer zijn, die in het zoopas medegedeelde geen
aanleiding vinden, om zich voor deze demonstratie verantwoordelijk te stellen.’
Het meerendeel der burgerlijke Kamerleden toonde zich verontwaardigd over
mijn verklaring en de liberale heer IJzerman riep mij toe: ‘Daar zul je plezier van
beleven bij de verkiezingen!’ Bij die verkiezingen, een half jaar na dit voorval
gehouden, vaardigde Den Haag voor het eerst een sociaal-demokraat naar de
Kamer af. Toen men ook in de pers neiging vertoonde, uit mijn optreden bij deze
gelegenheid, munt te slaan in den verkiezingsstrijd, schreef ik in ‘Het Volk’ een
drietal artikelen, getiteld ‘Het Kindje’, die ook als vlugschrift zijn uitgegeven. Ik schreef
o.a.: ‘De groote en de kleine pers van alle richtingen brandt en blaakt van heilige
verontwaardiging; de ongepastheid van zulk heiligschennend optreden, de snoode
ongevoeligheid van den onverlaat, die in zoo grootsch moment, waarin “de gansche
natie” trilde van aandoening, zich en zijn partij zoo uitdrukkelijk stelde buiten deze
nationale geestdrift - dat alles wordt den burgers van stad en land in gloeiende
kleuren geschilderd.... Het komt ons voor, dat het op den weg van den President
had gelegen, ditmaal onze fraktie vooraf in kennis te stellen van wat er gebeuren
zou. Niemand in de Kamer wist iets van de zaak af; er was geen tijd voor onze
fraktie om hare houding in dezen te bepalen; haar woordvoerder moest op eigen
gelegenheid handelen en de tijd ontbrak, om den vorm der af te leggen verklaring
te overwegen. Daarom moest de soberste vorm worden gekozen, een, waarbij
alleen het allernoodigste, de afwijzing van elke
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mede-verantwoordelijkheid voor hetgeen namens de Kamer was verklaard, werd
gezegd.
Had men onze fraktie vooraf van de te houden betooging in kennis gesteld, dan
had zij kunnen overwegen, of het niet wenschelijk ware, vooraf de zaal te verlaten,
opdat zij niemand behoefde te ergeren.... Indien dus door onze verklaring ergernis
is gewekt, dan ligt de fout niet bij ons, die dit incident noch hebben gemaakt noch
hebben gezocht noch vooruitgezien; maar bij hen, die geen rekening zelfs met het
bestaan eener minderheid in de Kamer hebben gehouden.’
Gelukkig kan ik verklaren, dat er enkele bladen waren, die eerlijk erkenden, dat
onze fraktie in deze positie niet anders had kunnen handelen. De heer de Koo prees
in de ‘Groene Amsterdammer’ mijn ‘zoo sober mogelijk’ optreden en het ‘Vaderland’
schreef: ‘De eerlijkheid gebood ons omtrent Mr. Troelstra's optreden mee te deelen,
dat het zeer diskreet was.’
Op het kongres van Rotterdam leidde ik den verkiezingsstrijd van 1909 met een
groote rede in. Als eischen van praktische politiek stelden wij op den voorgrond:
algemeen kiesrecht, staatspensioneering, tienurendag, uitbreiding van de
Ongevallenwet over alle arbeiders en de woningkwestie. Omtrent de
herstemmingstaktiek besloot het kongres den arbeiders aan te raden, ‘zich niet te
laten leiden door de zucht om hetzij de vrijzinnige hetzij de kerkelijke partijen een
regeeringsmeerderheid te verschaffen, doch alleen de ekonomische en politieke
verheffing der arbeidersklasse te bevorderen.... met dien verstande, dat in elk geval
de steun der Partij wordt verleend aan voorstanders van algemeen kiesrecht.’
Ik eindigde mijn rede met een aansporing de eenheid van het Nederlandsche
proletariaat te herstellen, een
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eenheid, die na het Deventer kongres nog slechts bereikt kon worden door, zooals
ik het uitdrukte ‘te zorgen, dat die stijfkoppen (bedoeld worden: Wijnkoop c.s.), die
alleen voor de macht der feiten zwichten, geen voet aan den grond kunnen krijgen.
Wij zullen tot de arbeiders zeggen: drukt ze dood, die scheurmakers.’ Over deze
laatste zinsnede heb ik heel wat moeten hooren en ik had ook beter gedaan door
te zeggen: laat ze in hun hemd staan of iets dergelijks. Maar in ieder geval moest
den arbeiders worden duidelijk gemaakt, wat hun houding tegenover die lui moest
zijn en ik mag gerust zeggen,.dat ze het door mij uitgegeven parool hebben
opgevolgd.
Na het uittreden van Wijnkoop en de zijnen, bestond er bij mij natuurlijk geen
bezwaar meer, een kandidatuur voor Amsterdam III te aanvaarden. Bij mijn
propaganda in dat distrikt trad ik in Handwerkers-vriendenkring op tegen den liberalen
kandidaat Prof. van Hamel Sr., die te kennen had gegeven ‘beginsel tegenover
beginsel’ te willen stellen. Het werd een vergadering, die velen in het geheugen is
gebleven. Het is niet mogelijk op dit debat nader in te gaan; alleen kan gezegd
worden, dat het een voorbeeld was van waardig en aangenaam debat en voor onze
Partij zeker een allesbehalve slechten indruk maakte.
In Leeuwarden, waar ik den heer Thomson had te bekampen, waren de debatten
minder vrij van persoonlijke geraaktheid. Te Haarlem stond ik kandidaat tegenover
een christelijk-historicus, een liberaal en een vrijzinnig-demokraat. De laatste, mr.
Thiel, was een van mijn persoonlijke vrienden uit mijn Haarlemschen tijd, die zich
vooral in de gemeente-politiek verdienstelijk had gemaakt. Hij woonde een van mijn
vergaderingen bij en nam aan het debat deel, waarbij hij van zijn plaatselijke
populariteit goed gebruik maakte, maar in de algemeene politiek vrij zwak was. Het
debat hier-
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over nam onwillekeurig een eenigszins vinniger karakter aan dan hem en mij lief
was.
Behalve in een der Utrechtsche distrikten had ik ook een kandidatuur aanvaard
in Rotterdam II, waarik den Werklieden-Verbonder de Klerk tegenover mij had. Ik
hekelde zijn halfslachtige positie als liberaal arbeidersafgevaardigde en dat mijn
optreden goed insloeg bewees de uitslag: het socialistische stemmenaantal was in
dat distrikt meer dan verdubbeld sedert 1905.
Dat de S.D.P. geen groote kans zou hebben, was van den aanvang af duidelijk.
Te Amsterdam hielden zij verschillende openbare vergaderingen en ik ontmoette
hen meermalen op mijn weg. In Amsterdam III kwam Gorter tegen mij in debat. Zijn
rede was zeer gematigd, wat blijkbaar niet naar den zin was van zijn nieuwen
partijleider Wijnkoop, die achter in de zaal verschillende relletjes uitlokte. In vier
distrikten stelde de nieuwe partij kandidaten en zij wist een gezamenlijk aantal van
542 stemmen te verzamelen. Had zij dus niet het minste sukses te boeken, in één
opzicht bereikte de S.D.P. resultaat. In Amsterdam III verkreeg ik bij de eerste
stemming 4680 stemmen, dat was 80 stemmen minder dan de volstrekte
meerderheid. Zij mocht dus de voldoening smaken met haar 159 stemmen de
S.D.A.P. tot een herstemming te dwingen. Ik zal maar niet de verschillende uitroepen
weergeven, die door de in Handwerkers-vriendenkring verzamelde arbeiders tegen
hen werden geuit, toen hun dit resultaat werd meegedeeld. Wat mij persoonlijk
betreft, ik wil gaarne toegeven, dat ik iets dergelijks aan de geroyeerden wel had
verdiend! Dat de algemeene uitslag der eerste stemming voor ons schitterend was,
zou moeilijk kunnen worden gezegd. Wel steeg ons gezamenlijk stemmenaantal
van 65.743 stemmen tot 82.800 en kwamen wij in elf distrikten in herstemming,
maar over het geheel was het duidelijk, dat de rechterzijde een geweldige
overwinning had be-
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haald. Reeds bij eerste stemming verwierf zij 54 zetels, die tot 60 zouden aangroeien,
terwijl de liberalen er eerst 11, later 33 hadden.
Onze Partij gaf een herstemmingsmanifest uit, waarin er aan herinnerd werd, dat
de 17.500 stemmen, die wij gewonnen hadden, door de vrijzinnigen verloren waren,
terwijl de rechterzijde 6000 stemmen was vooruitgegaan. ‘Het resultaat is, dat de
schending der verkiezingsbeloften van 1905 door de vrijzinnige partijen zich aan
hen heeft gewroken.’ Het manifest raadde de kiezers aan, alle voorstanders van
algemeen kiesrecht te steunen, mits er door hen geen bizondere voorwaarden, als
versterking der Eerste Kamer, aan werden verbonden; dit beteekende, dat slechts
unie-liberalen en vrijzinnig-demokraten gesteund zouden worden. Ik won den
herstemmingsstrijd in Amsterdam III, doch werd ditmaal nog door Thomson in
Leeuwarden verslagen. Ons aantal Kamerzetels steeg, na het wegvallen van van
der Zwaag, van zes op zeven.
Uit den uitslag der verkiezingen bleek opnieuw, hoe weinig ons kiezersvolk in
staat is uit politieke feiten juiste konklusies te trekken. Het bewijs van onmacht door
de liberale partijen geleverd, had niet het positieve resultaat van versterking der
sociaal-demokratie, doch het negatieve van versterking der rechterzijde. Men vergete
echter niet, dat het algemeen kiesrecht nog niet was ingevoerd.
Het was voor onze fraktie een gevoelig verlies, dat van Kol uitviel. Doch de twee
nieuwgekozenen, Duys en Vliegen, waren een belangrijke aanwinst. Duys, die het
distrikt Zaandam met ongekende bekwaamheid en geestkracht had veroverd, zou
in de Kamer spoedig zijn arbeidsterrein vinden op het gebied der sociale verzekering.
Vliegen was een man van rijpe ondervinding, die in zijn leven heeft getoond, hoe
een arbeider, die zich aan de arbeidersbeweging geeft, langzamerhand
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met haar groeit en een hoogte van ontwikkeling en een takt bereikt, die menig
gestudeerd man hem mag benijden.
Bij de verkiezingsaktie in het distrikt Leeuwarden kwam ik zeer onder den indruk
van mijn vaderland, Friesland en met name van de streek, waar ik als jongen mijn
belangrijke ontwikkelingsjaren had doorleefd. Het rijpende koolzaad, de hooilanden
vol bloemen, de ruime horizont, het Friesche volk, mij zoo vertrouwd en bekendde
heele omgeving werkte al dieper en dieper op mij in, terwijl ik dag aan dag kleinere
en grootere dorpen bezocht om propaganda voor onze Partij te maken. Er groeide
iets in mij en eerst langzamerhand begreep ik, wat het was. Mijn hart trok mij naar
de velden, waar ik als jongen had gespeeld, naar de menschen, die ik had gekend
in het mooie dorp, waaraan ik zulke èn droevige èn blijde herinneringen had
behouden.
Daarbij kwam, dat ik naar aanleiding van mijn optreden inzake ‘Het Kindje’ in de
Kamer, door één mijner Friesche vrienden, dr. Schepers, een konservatief man, in
een Friesch gedicht was aangevallen, dat in Friesche en Hollandsche bladen was
opgenomen. Het duurde niet lang of onwillekeurig nam ik te zijner beantwoording
de Friesche lier ter hand, die ik negentien jaar aan de wilgen had laten hangen. Al
eerder had ik het plan opgevat, mijn vroegere Friesche poëzie te verzamelen en uit
te geven en ik voelde behoefte deze oudere poëzie, waarvan menig gedicht niet
meer beantwoordde aan de eischen, door mij zelf gesteld, aan te vullen met een
paar grootere gedichten, waarvoor ik de stof putte uit het arbeidersleven op het land
en uit de herinneringen mijner jeugd.
Na aan den strijd bij de naverkiezingen in Schoterland te hebben deelgenomen,
vertrok ik met mijn vrouw naar Stiens om daar eenigen tijd te verblijven. Bij een
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goede kennis konden wij onderdak bekomen en daar raakte ik met mijn dichtwerk
goed op streek, 's Morgens om half vier werd ik door de gedachte aan mijn werk
het bed uit gedreven en voor het raam zat ik te schrijven; de stof imponeerde mij
voldoende om met genoegen den arbeid door te zetten. Twee groote gedichten
schreef ik aldus, één, ‘Het oude dorp’, gewijd aan mijn Stienzer jaren en een ander,
dat ik, als ik den moed had op dit gebied eenige pretentie te toonen, een epos van
den arbeid zou willen noemen. Het was een beschrijving van het koolzaaddorschen,
een werk vol licht en zon, vol kleur en beweging en daarbij geheel passend in het
milieu. Als jongen had ik het vaak bijgewoond en nu zocht ik al spoedig den
‘kleedbaas’ op, dat is de eigenaar van het dorschkleed, die volgens allerlei
bepalingen, onder het volk opgekomen, als hoofd van de ploeg mannen optreedt,
die voor een boer het koolzaad dorschen. Het kontakt met de natuur en de menschen
van de streek gaf mij groot genot en toen ik naar huis moest terugkeeren, was nog
slechts een klein gedeelte van het vers over het koolzaad onafgemaakt.
Ik deed toen een vreemde ervaring op: door mijn werkkring was ik eraan gewoon
geraakt op ontvangen indrukken politiek te reageeren. Wel heb ik altijd temidden
van mijn beroepsarbeid literaire neigingen en schema's bij mij voelen opkomen,
maar die werden in den regel haastig naar den achtergrond gedrongen, opdat zij
mij niet bij mijn werk zouden storen. Het verblijf te Stiens echter had hierin groote
verandering gebracht: ik betrapte mijzelf er nu op, niet langer politiek te reageeren,
maar al mijn indrukken literair te verwerken. Iederen dag, terwijl ik naar mijn kantoor
liep, werkte het door mij geschrevene na in mijn geest en het gevolg was, dat het
nog ontbrekende fragment spoedig was aangevuld en ik gereed stond mijn ge-
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dichten in een bundel, getiteld ‘Rispinge’ (Oogst) uit te geven, toen de zoogenaamde
‘lintjeskwestie’ opdook, die mij weldra geheel in beslag zou nemen. De zaak maakte
veel sensatie en in mij hadden mijn beide neigingen, de politieke en de literaire, een
heftigen kamp te voeren over de vraag, wie mij geheel zou bezitten. Natuurlijk moest
daarbij, na een stille worsteling, de overwinning worden behaald door mijn politieken
plicht. De lintjeskwestie zelve echter was, vergeleken bij de zuivere atmosfeer,
waarin ik gedroomd en gedicht had, zoo vuil, dat ik een vrij grooten tegenzin had
te overwinnen, voordat ik er mij geheel in kon begeven. Doch toen ik er eenmaal
mee bezig was, bleek zij van zoo groot politiek belang, dat het niet lang duurde of
ik zat er met huid en haar in.
Voordat ik tot de nadere behandeling dier zaak overga, wil ik eerst vermelden, dat
mijn boek ‘Rispinge’ in het eind van 1909 verscheen. Het werd niet alleen in Friesche,
maar ook in Hollandsche tijdschriften besproken en ik kon over die bespreking
tevreden zijn. Dr. Schepers laschte in zijn kritiek de vertaling van menig gedicht in,
die later, na mijn aftreden als Kamerlid, uitgebreid en van nadere toelichtingen
voorzien, in het werkje ‘Troelstra als Friesch dichter’ zijn opgenomen.
Spoedig werd ik uitgenoodigd door de Haagsche Friezen, in het Selskip ‘Rjucht
en Sljucht’ vereenigd, om naar aanleiding van mijn dichtbundel een rede te houden,
aan welke uitnoodiging ik in Januari 1910 voldeed. Ik stelde mij daarbij ten doel de
geheel onjuiste scheiding, die er vooral in Friesland tusschen den Frieschen dichter
en den politikus gemaakt werd, te bestrijden, iets, waaraan ik temeer behoefte
gevoelde, omdat ik als mensch het eene niet van het andere scheiden kon. Slechts
als men de politiek opvat als een bizonder vak,
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waaraan de mensch alleen een deel van zijn intellektueele gaven besteedt en waarin
hij zich kan ‘bekwamen’, kan men een dergelijke scheiding aanvaarden. Voor mij
echter is de politiek in haar algemeene beteekenis evengoed een uiting van mijn
innerlijk wezen geweest als mijn dichtkunst. De scheiding tusschen beide gebieden
gemaakt, vond haar oorzaak niet bij mij, maar bij mijn beoordeelaars, waarvan een
deel zich uit politieken tegenzin tegen mij keerde en dit desnoods een enkele maal
wilde vergeten op grond van mijn literaire prestaties.
Mijn rede is uitgegeven onder den titel ‘Fen Liet en Libben’ en werd in een
Hollandsche bloemlezing, waarin ook een paar van mijn Friesche verzen werden
opgenomen, door den heer Leopold ‘zeer belangrijk’ genoemd. Het lag voor de
hand, dat na mijn Haagsche lezing vele uitnoodigingen tot mij werden gericht, om
die lezing elders te herhalen. Hiertegen had ik onoverkomelijke bezwaren. Het was
mij onmogelijk meer dan eenmaal een dergelijk onderwerp te behandelen en dit
document humain als een gewone lezing te beschouwen. Ik verklaarde mij echter
bereid op vergaderingen van Friesche vereenigingen enkele van mijn gedichten
voor te dragen. Ik leerde deze van buiten, omdat voorlezen voor mijn gevoel niet
de geschikte manier is om eigen verzen te reproduceeren. Zoowel buiten Friesland
als in Friesland zelf droeg ik ze voor, in een paar dorpen in de kerk, waarbij mijn
vrouw als souffleur optrad. Onvergetelijk zal voor mij de indruk blijven, die te Stiens
de verschijning van den ouden blinden organist, een figuur uit mijn jeugd, op mij
maakte. Friesche zangkoren luisterden deze bijeenkomsten op met het zingen mijner
liederen. Voor mij was de merkwaardigste ervaring van dezen tocht, dat ik erin
slaagde het auditorium, bestaande uit niet-literair ontwikkelde burgers, te boeien
en den indruk kreeg, dat zelfs de meest ernstige poëzie door gewone menschen
kan worden genoten
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als voedsel voor het hart. Het was voor mij een heerlijke ervaring, dat ik ook in die
andere sfeer van mijn werken zoo geheel met mijn gehoor kon samenleven. Verder
hernieuwde ik bij deze gelegenheid de kennismaking met vele mannen en vrouwen,
die ik in mijn jeugd had gekend.
Eigenaardige ervaringen had ik ook, wat betreft de samenstelling van het publiek.
Om er slechts één te noemen: in Bolsward was een welkomstlied te mijner eere
vervaardigd, dat mij werd toegezongen. Nog zie ik een bekend katholiek notaris
met geestdrift dat lied aanheffen. Voor een groot deel was ook de burgerij op mijn
bijeenkomsten vertegenwoordigd en in mijn leven van strijd tegen een bepaalde
klasse, was het een aangename ondervinding, dat althans op één gebied de
gewoon-menschelijke verhouding tusschen mij en mijn medeburgers niet teloor was
gegaan. De Friesche taalbeweging is helaas nog steeds in Friesland geen
volkseigendom geworden, waarin, hoop ik, verbetering zal komen, nu leden onzer
Partij zich op het gebied der Friesche kultuurbeweging hebben georganiseerd.
Ik kan op mijn literaire reis niet nader ingaan, hoewel zij een van de aangenaamste
episoden van mijn leven vormde. Intusschen greep de emotie, door het voordragen
mijner gedichten veroorzaakt, mij zoo sterk aan, dat ik gedwongen was er een einde
aan te maken.
Reeds gedurende den verkiezingsstrijd van 1909 waren de eerste geruchten over
de ‘lintjeskwestie’ opgedoken. De Haarlemsche advokaat mr. Tideman verdedigde
in het distrikt Ommen tegenover dr. Kuyper de kandidatuur van een zijner politieke
vrienden. Daartoe op een vergadering aangespoord, had hij meegedeeld, dat hem
bekend was, dat dr. Kuyper gedurende zijn ministerschap f 11.000 voor
verkiezingsdoeleinden had ontvangen door bemiddeling eener dame, die op haar
beurt
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in betrekking had gestaan met een gefortuneerd persoon, die tijdens Kuyper's
ministerschap een ridderorde had verkregen. Namen had hij bij die gelegenheid
nog niet genoemd. Mr. Tideman's uiting deed, min of meer verminkt, de ronde door
de pers. Doch eerst na afloop van den verkiezingsstrijd verklaarde hij zich bereid,
aan een redakteur van ‘Het Volk’ de gegevens over te leggen, die te zijner
beschikking stonden.
Het was dit interview in ‘Het Volk’ van 27 Juni 1909, dat den zakelijken grondslag
legde voor wat daarop èn in de pers èn in de Kamer over ‘De Lintjeskwestie’ is
voorgevallen. Een korte samenvatting van Tideman's mededeelingen moge hier
volgen. Hij was rechtskundig raadsman van een oom van zekere Mathilde
Westmeijer; deze oom was in geldelijke ongelegenheid geraakt, doordat hij groote
sommen aan zijn nichtje had voorgeschoten, na de verzekering van mejuffrouw
Westmeijer, dat haar betrekkingen met dr. Kuyper en de heeren Lehman, die zij
met elkaar in kennis had gebracht, haar zeker in staat zouden stellen het geleende
terug te betalen.
Het ligt voor de hand, dat mr. Tideman, die volledig inzichtin den financieelen
toestand van zijn kliënt moest hebben, zich tot mejuffrouw Westmeijer om nadere
inlichtingen wendde. Daar vernam hij, dat de heer R. Lehman, konsul-generaal van
Griekenland, haar groote sommen zou hebben beloofd, als zij minister Kuyper wist
te bewegen, hem een Nederlandsche ridderorde te verschaffen. Later had zijn broer
E.A. Lehman, eveneens door middel van haar invloed op dr. Kuyper, een ridderorde
trachten te verkrijgen. Ten bewijze van deze mededeelingen overhandigde zij mr.
Tideman enkele brieven, die bij het interview door ‘Het Volk’ werden gepubliceerd.
Toen het na de rechtsche verkiezingsoverwinning van 1909 waarschijnlijk scheen,
dat dr. Kuyper weer een
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overheerschende rol in de Nederlandsche politiek zou gaan spelen, zag mr. Tideman
zich genoopt te publiceeren, wat hij omtrent Kuyper's handelingen als minister te
weten was gekomen. Dr. Kuyper achtte het raadzaam in de ‘Standaard’ op deze
beschuldigingen nader in te gaan. Dit antwoord, waarin de echtheid der door mr.
Tideman gepubliceerde brieven niet werd ontkend, gaf door zijn onvolledigheid en
zeer betwistbare mededeelingen aanleiding tot veel geschrijf. Na Kuyper's erkenning
stond nu onomstootelijk vast, dat hij tijdens zijn ministerschap voorzitter van het
centraal komitee der anti-revolutionaire partij was gebleven en in die kwaliteit gelden
in ontvangst had genomen om zijn partij in den verkiezingsstrijd te steunen, terwijl
later de gever van dat geld, de heer Lehman, werd gedekoreerd. Kuyper ontkende
elk verband tusschen den financieelen steun en de dekoratie.
Van alle kanten, zelfs door bladen van de rechterzijde, werd op meer licht
aangedrongen en Kuyper zag zich gedwongen begin Juli nogmaals een klein stukje
in de ‘Standaard’ te doen plaatsen, waarin hij beweerde geen nadere verklaringen
te kunnen geven, alvorens door de aanklagers al het ‘ondersteld bewijsmateriaal’
was gepubliceerd. Hieruit werd, zooals de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ terecht
schreef, ‘duidelijk, dat dr. Kuyper nog meer schrifturen in handen der tegenpartij
vermoedde, dan reeds openbaar gemaakt waren.’ ‘Het Volk’ had bij de publikatie
dezer zaak de hoofdrol vervuld en het lag voor de hand, dat de Kamerfraktie het
voorbeeld van ons partij-orgaan zou volgen. Daartoe boden de Algemeene
Beschouwingen over de Staatsbegrooting voor 1910 de gelegenheid. Intusschen
waren over de hoofdpersonen in dit drama oordeelvellingen en feiten bekend
geworden, die den aangebeden christelijken leider deden zien in het centrum van
een groep menschen, waarin allesbehalve christelijke
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deugden waren belichaamd. Het bleek, dat de heer Lehman, alvorens de eer eener
ridderorde waardig te worden geacht, zich eenigen tijd naar Den Haag had moeten
begeven in een soort zedelijke quarantaine, terwijl de gegevens, die ik van zeer
vertrouwbare zijde ontving omtrent de vrouwelijke hoofdpersoon in dit drama, niet
geschikt waren, om in een fatsoenlijk gezelschap te worden meegedeeld.
In de afdeelingen hadden wij in de eerste plaats getracht nadere inlichtingen te
verkrijgen van de regeering, die zich daartoe echter niet bereid had verklaard. De
vrij-liberale heer de Beaufort zeide over de houding der regeering in dezen, dat hij,
indien hij als minister werkelijk overtuigd was van de onschuld van een zijner
voorgangers tegenover een dergelijke beschuldiging, dat onmiddellijk zou hebben
verklaard. Hierop echter ging de christelijke regeering niet in.
Toch deed ik in mijn eerste begrootingsrede geen aanval op dr. Kuyper persoonlijk.
Ik ging uit van de door hem zelf erkende feiten en beschouwde de zaak van het
standpunt der door hem steeds met zooveel klem verdedigde christelijke beginselen.
Zijn van zalving druipende beschouwingen over de taak van den christen inzake de
door ‘de revolutie’ zoo ontaarde systemen van dekoratie-verleening en daarmee
vergeleken de praktijk onder het ministerie-Kuyper tusschen l901 en 1905, vormden
het thema van mijn eerste rede. ‘Het pharizeïsme in de politiek heeft, geloof ik, in
de zaak Kuyper-Lehman op het oogenblik tot een débacle gevoerd. De tegenspraak
tusschen beginsel en praktijk openbaart zich op verbluffende wijze in deze zaak....
Ik zie in deze zaak niet zoozeer het moreele bankroet van een persoon, als van het
stelsel, dat in die persoon is belichaamd.’ Intusschen was het mij niet mogelijk de
persoon van Kuyper geheel buiten beschouwing te laten. Ik zeide daaromtrent, dat
‘die groote politieke

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

143
figuur, die sedert lange jaren zijn stempel heeft gedrukt op een gedeelte van onze
historie, in haar grootheid voor mij blijft bestaan. Het moge gemakkelijk zijn in het
vlakke weiland geen diepten en geen hoogten, maar alles vlak en net geperkt en
afgedeeld te vinden, in de hooge berglanden, waar de witte kruinen in de wolken
steken, vindt men naast de hooge witbesneeuwde bergtoppen de diepe dalen en
kloven, waar de duisternis heerscht en de vleermuis zijn woonplaats heeft
opgeslagen.’
De heer Kuyper beging nu zijn tweede fout, waaruit bleek, dat zijn langdurig verblijf
‘buitenaf’ hem niet tot een verstandige houding had gebracht. Onmiddellijk na mijn
rede trad hij door een der deurtjes de zittingzaal van de Kamer binnen en vroeg het
woord voor een persoonlijk feit. Hij las toen een gedrukte verklaring voor, waarin hij
alles dáár aan toeschreef, dat hij gewikkeld was geweest ‘in de draden van een
weefsel’, dat hij niet doorzag en zich bereid verklaarde ‘om ridderlijk toe te stemmen,
dat het zeer zeker voorzichtiger, ja eisch van vroed beleid ware geweest mij vooraf
nauwkeuriger op de hoogte te stellen.’ Waarop hij de beroemd geworden frase liet
volgen: ‘Het boetekleed ontsiert den man niet.’ Hij resumeerde zijn verklaring in de
volgende drie stellingen: ‘1e, dat de aan den heer R. Lehman verleende dekoratie,
beoordeeld naar den gewonen maatstaf, die bij het verleenen van dekoratiën geldt,
volkomen gerechtvaardigd was; 2e, dat ik, met mijn eerlijk woord, voor wat mijzelf
aangaat, alle verband tusschen die dekoratie en wat ik als voorzitter van het centraal
komitee ontving en overmaakte, blijf ontkennen en 3e, dat het eerste steekhoudende
argument, waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, nog altoos moet geleverd
worden.’
De heer Elout gaf den indruk, die het optreden van dr. Kuyper maakte, in het
‘Handelsblad’ aldus weer:
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‘Ende hij sprak! De mise-en-scène was weer prachtig. Heel den dag was dr. Kuyper
weggebleven, niet alleen in den morgen, zooals meestal, maar ook in den middag.
Heel de rede van den heer Troelstra ging voorbij - ook het laatste gedeelte.... zonder
dat “hij” verscheen. Maar “Hij” liep achter den groenen wand aan de rechterzijde
heen en weer en kon dus, juist toen de heer Troelstra zijn laatste woorden sprak,
sensationeel binnenkomen.’ En verder: ‘De zaal luisterde, eerst in stille
opmerkzaamheid, later, toen de verklaring niet zoo heel veel bleek in te houden,
met meesmuilen hier en daar, een enkele maal met lachen ter linkerzijde.’
Inderdaad hield deze plechtig afgestoken verklaring, waarin dr. Kuyper zich
meermalen bloot gaf en herhaaldelijk in tegenspraak met zichzelf kwam, weinig in.
Toch was zij voor de rechterzijde aanleiding om met nadruk te kennen te geven,
dat met dit ‘eerlijk woord’ voor haar de zaak was afgedaan. Ook de heer Lohman
bleek zoodanig door het politiek belang der koalitie te worden beheerscht, dat hij,
zij het met de noodige restrikties , als verdediger van Kuyper optrad en daarbij deze
woorden sprak: ‘Daarom, ook wanneer men hem anders zijn persoonlijk vertrouwen
zou willen ontzeggen, wat ik niet doe, herhaal ik, dat ik na alles wel overwogen te
hebben, niet alleen niet bewezen acht het hem ten laste gelegde feit, maar dat ik
geloof, dat het feit door hem niet is gepleegd.’ In gelijken geest sprak namens de
katholieke koalitie-broeders de heer van Nispen tot Sevenaer. Merkwaardig was,
dat de anti-revolutionairen niet slechts den leider ‘door dik en dun’ volgden - het
woord is ontleend aan de brochure van den tegenwoordigen Haagschen wethouder
de Wilde - maar ook gedurende dit heele debat een somber stilzwijgen bewaarden.
Slechts kwam een der onbeteekenende leden dier partij namens de
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fraktie meedeelen, dat met Kuyper's bovenstaande verklaring de zaak voor hen was
afgeloopen.
Men is maar al te zeer geneigd in het parlementair debat in te gaan op iemands
‘eerlijk woord’, waardoor de gelegenheid wordt geboden om achter dat ‘eerlijk woord’
ongerechtigheden, die men onontdekt wil laten, te verbergen.
Na dr. Kuyper's persoonlijke verklaring, moest ik mijn houding in het debat wel
geheel wijzigen. Ik kon mij nu niet meer bepalen tot de algemeene staatsrechtelijke
beginselen. De feiten waren nu naar voren gebracht en tegelijkertijd had men getracht
met een beroep op het ‘eerlijk woord’ van den beschuldigde, die feiten aan nadere
bespreking en onderzoek te onttrekken. Zoo moest mijn tweede rede bij de
begrootingsdebatten het karakter aannemen van een beschuldiging en geen
vertoogen konden mij afhouden van mijn taak, juist uit de gehoorde verklaring aan
te toonen, dat het onmogelijk was den beschuldigde zonder meer op zijn ‘eerlijk
woord’ te gelooven.
In de ‘Tijd’ was de nationale beteekenis der Kuyperzaak aldus geformuleerd; ‘Een
van de zaken, waarop ons vaderland tot heden groot mag gaan, is de ongereptheid
onzer politieke zeden, inzooverre omkooperij van regeeringspersonen, lintjeshandel
en onbehoorlijke bemoeiingen van een zittingnemend kabinet met politieke
verkiezingen hier te lande tot de onbekende zaken behoort.’ Hoe weinig aanleiding
er was, zich tegenover die beteekenis der zaak neer te leggen bij het woord van
den beschuldigde, toonde ik aan uit een der werken van dr. Kuyper zelf, waar hij
had geschreven over het ‘ik’ van den mensch: ‘Ons ik is zoo doodelijk sluw, o,
arglistig is het menschelijk hart meer dan eenig ander ding, ja doodelijk; wie zal het
kennen?’
Ik betoogde, dat er na Kuyper's verklaring in de feite-
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lijke gegevens niets veranderd was in zijn voordeel. ‘Juist het tegenovergestelde.
Twijfelachtige punten, die oorspronkelijk bestonden en misschien nog in het voordeel
van den beschuldigde konden worden uitgelegd, zijn door de nadere verklaring
meer ten nadeele van hem geworden.’ Dr. Kuyper had zich niet tot een verklaring
van twijfelachtig allooi moeten beperken, maar zelf een onderzoek moeten eischen.
Ik ging den in houd van de verklaring na en rafelde de misleidende voorstellingen,
die erin gegeven werden, uiteen, zoodat er feitelijk niets van overbleef. Mijn konklusie
was, dat ik een enquête beslist noodzakelijk achtte, maar eerst wilde afwachten of
een voorstel daartoe van de zijde van Kuyper's vrienden komen zou.
Ik had de voldoening, dat de heer Lohman, na mijn zeer gedetailleerde kritiek op
Kuyper's verklaring, toegaf: ‘Ik erken intusschen, dat er na de verklaring van dr.
Kuyper op sommige punten weer meer duisternis is ontstaan en het ligt dus nu op
mijn weg om af te wachten of dr. Kuyper zelf die duisternis weer in licht zal doen
veranderen.’
Het licht, waarop de heer Lohman had aangedrongen, bleef echter achterwege.
Het was onmogelijk onder die omstandigheden de zaak te laten, zooals zij was,
daarvoor had zij te veel stof opgejaagd en het geweten der natie te zeer in beroering
gebracht. Na overleg met de fraktie besloot ik, daar van geen andere zijde een
enquête-voorstel in uitzicht was gesteld, zelf een dergelijk voorstel te ontwerpen.
21 December 1909 diende ik mijn voorstel in tot het houden van een enquête, ter
beantwoording van vijf door mij geformuleerde vragen. Ik wilde doen onderzoeken:
1e, of de verklaringen en brieven van mejuffrouw Westmeijer echt waren; 2e, of
Kuyper van de diensten van die juffrouw gebruik had gemaakt en ook haar
wederdiensten had bewezen; 3e, of Kuyper, als mi-
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nister, de heeren Lehman den weg had gewezen tot het verkrijgen van een dekoratie
of hun daarbij behulpzaam was geweest; 4e, of de verhouding tusschen dr. Kuyper
en de heeren Lehman zoodanig was geworden, dat hun dekoratie niet het gevolg
was geweest van den lande bewezen diensten, doch van diensten bewezen aan
den minister persoonlijk of aan zijn partij; en 5e, of eenig verband tusschen de door
de heeren Lehman gegeven gelden en de dekoratie moest worden aangenomen.
Den 19en Mei 1910 ving de openbare behandeling in de Kamer aan. Bij het
verdedigen van voorstellen als dit, stuit men maar al te vaak op pogingen van
tegenstanders, om het zakelijk deel van het voorstel te begraven onder allerlei
formalistische bijzaken. Het debat wordt daardoor een soort wedloop met
hindernissen, die men heeft te ‘nemen’. Ik zou van deze methode zeker de dupe
zijn geworden, indien ik de zaak niet zoo grondig in al haar geledingen had
bestudeerd.
De eerste hindernis vormden de quasi-juridische bezwaren tegen mijn voorstel.
De leiding werd genomen door den heer Lohman, die bij het Voorlopig Verslag een
afzonderlijke Nota indiende, waarin hij trachtte aan te toonen, dat mijn voorstel
juridisch niet toelaatbaar was. De debatten liepen voor een groot deel, althans wat
de rechterzijde betreft, over deze bezwaren. De verbluffende stelling werd
uitgesproken, dat een enquête geen personen mag betreffen, doch slechts zaken
alhoewel geen onderzoek naar zaken van regeeringsbeleid denkbaar is, zonder dat
er personen bij betrokken worden. Ik legde er den nadruk op, dat ik slechts over
bepaalde handelingen, over Kuyper's regeersysteem, inlichtingen wilde hebben,
met behulp van beëedigde getuigen. Alle spekulatie over de vraag, wat er na het
verkrijgen van die inlichtingen zou moeten geschieden, bijv. of er dan aanleiding
zou zijn voor een strafrechtelijke vervolging, waren minstens genomen voorbarig.
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Zelfs van degenen, die voor mijn voorstel zouden stemmen, was het zeer twijfelachtig
of zij aan de resultaten daarvan ooit een dergelijk gevolg zouden willen verbinden.
Bovendien werden omtrent de historie van het enquêterecht de meest onjuiste
stellingen uitgesproken. Deze en andere ketterijen, waarop de bestrijding van mijn
voorstel van de zijde der koalitie was gegrond, konden gemakkelijk worden weerlegd,
wat dan ook geschiedde in de redevoeringen van twee uitnemende juristen, de
heeren Limburg en professor van Hamel. Waar ik sprak van de rechterzijde, moet
ik een uitzondering maken voor den heer van Idsinga, partijgenoot van den
aanvoerder der rechtsche opposanten, die hoewel tegenstander van mijn voorstel
om redenen van opportuniteit, opkwam tegen de rechtsche taktiek, mijn voorstel
met juridische gronden om hals te brengen.
De tweede hindernis, die ik op mijn weg ontmoette, was de eereraad, die Kuyper's
zaak zou onderzoeken, klaarblijkelijk in het leven geroepen om aan de enquête te
ontkomen, een idee, waarvan de voosheid gemakkelijk kon worden aangetoond en
waarvan in de praktijk dan ook niets terecht is gekomen.
De derde hindernis werd door de rechterzijde in allerijl opgeworpen bij den tweeden
termijn der debatten, klaarblijkelijk na onderling overleg, toen men voelde, dat de
eerst-ingenomen positie niet houdbaar was. Zij bestond in de bewering, dat de
linkerzijde in het algemeen en ik in het bizonder bij ons optreden in deze werden
gedreven door zucht naar wraak op dr. Kuyper. Ik zou mij willen wreken over de
nederlaag, die Kuyper in 1903 aan de arbeidersbeweging had toegebracht en het
daarom gemunt hebben op den ondergang van den grooten leider, mitsgaders de
geheele rechterzijde, voor wie ik een monsterachtige kuil gedolven had. En de
liberalen zouden, door denzelfden onheiligen ijver gedreven, zich willen wreken
over het feit, dat de rechterzijde hen uit
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hun machtspositie had ontzet. Zoowel de heer Lohman als de heer Loeff gingen in
hun redevoeringen in tweeden termijn van dit vermeende wraakmotief uit. De heer
Elout noemde het in zijn Kamer-overzicht ‘een plompe insinuatie’, hij sprak terecht
over de ‘zotte en allerminst nobele wraak-onderstelling’. In denzelfden geest liet
zich de ‘N.R. Ct.’ uit, die schreef: ‘Weeër, argdenkender, slinkscher, insinueerender
laat zich niet denken. Een zaak, die zoo verdedigd wordt, moet wel zeer zwak staan.’
De sprekers der vrijzinnige partijen verklaarden zich vóór mijn voorstel,
uitgezonderd de heer de Beaufort, die zich tegen de enquête verklaarde met het
oog op den indruk tegenover het buitenland, een zeer zwak standpunt, daar juist
het aanvaarden der enquête de reputatie der Kamer en de eer der natie ten goede
zou zijn gekomen. Overigens hield deze vrij-liberaal een rede, die èn tegenover de
regeering èn tegenover dr. Kuyper van een bij dezen afgevaardigde ongekende
felheid was. ‘Ik heb geen lust om in het slijk te wroeten’, zeide hij.
De indruk van de debatten op den eersten dag werd door den
Kamer-overzichtschrijver van het ‘Vaderland’ aldus samengevat: ‘Het was Mr.
Troelstra's dag. Het was zijn meesterlijk requisitoir van December, zijn uitnemend
doordacht enquête-voorstel, zijn naar stijl en inhoud schitterende Memorie van
Antwoord, die hier den grond der diskussie hadden gelegd. En zeker als iemand,
die weet straks het debat meester te zullen zijn en kalm, als wie verheven is boven
de modder, die in deze zaak naar boven spat, ging de leider der Socialisten door
de Kamer, van spreker tot spreker, slechts een enkele maal een zinsnede noteerend.’
Den tweeden dag kwam ik aan het woord. Herinnerend aan de verschillende
verklaringen, die dr. Kuyper achtereenvolgens had afgelegd, zeide ik: ‘Het schijnt
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de vloek te zijn, die in deze zaak op dr. Kuyper rust, dat elke stap, die hij heeft
gedaan, is geweest een stap in de verkeerde richting, niet kon strekken om de
ongerustheid voor gerustheid te doen plaatsmaken, maar integendeel al meer en
meer de publieke conscientie in beroering moest brengen.’ Ik wees op de houding
der anti-revolutionairen, die tot nu toe niets anders hadden gedaan dan een trompet
voor den mond nemen om een fanfare voor dr. Kuyper te blazen, zonder den
beschuldigde ertoe te bewegen, zelf meer licht te brengen.
In dezen stand van zaken had ik niet kunnen terugdeinzen voor het
enquête-voorstel, dat logisch voortvloeide uit hetgeen in en buiten de Kamer in de
lintjeskwestie was voorgevallen en dat niet moet worden beschouwd als een poging
om den persoon van Kuyper te treffen. Hierop behandelde ik den materieelen inhoud
van het voorstel, zooals die in de gestelde vragen was neergelegd. Daarbij wees ik
erop, dat, hoewel de verklaring van mejuffrouw Westmeijer al bijna een jaar geleden
was gepubliceerd en sedert een onderwerp van debat in de pers en de Kamer had
uitgemaakt, nog nimmer een der in de zaak betrokken personen, iets ten bate van
den beschuldigde had gezegd of gedaan. Het verband tusschen de geschonken
gelden en de dekoratie, èn door dr. Kuyper èn door de rechterzijde leukweg ontkend,
werd door mejuffrouw Westmeijer als vanzelfsprekend aangenomen.
Daarop werden de beweringen van Kuyper één voor één onder de loupe genomen,
waarbij ik aantoonde, dat zij verschillende gapingen bevatten. Het voorwendsel van
de rechterzijde, ‘dat wij alles al weten’ - ook al een hindernis tegen mijn voorstel
opgeworpen - werd door mij in al zijn absurditeit op de kaak gesteld. ‘De oogen van
een groot deel van het volk’, zoo voer ik voort, ‘zijn op de Kamer thans gericht. Het
Parle-
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ment heeft niet zoo dikwijls gelegenheid om uiting te geven aan wat het volk bezielt
De verhouding tusschen ons parlement en ons volk kon wel een beetje inniger zijn.
Als van wat bruist en leeft in het volk de golven in het parlement komen, ziet men
maar al te vaak, dat de stroom hier verzandt Men voelt hier het volksgeweten niet
altijd kloppen. Het volksgeweten is ontrust en door dit voorstel aan te nemen, maakt
men dat het Nederlandsche volk bevredigd wordt in een eisch, dien het met het
volste recht kan stellen.’
Tenslotte besprak ik de vraag, wat de politieke beteekenis van mijn voorstel was.
‘Ik aarzel geen oogenblik te erkennen, dat dit voorstel niet vreemd is aan politiek,
maar dan politiek opgevat in den goeden zin. Niet in het door dik en dun ijveren
voor een standpunt; niet in het verwaarloozen van de groote ethische en stoffelijke
belangen ter wille van den dienst van een of andere groep of kliek; niet in den zin
van het door laaghartige beweegredenen gedreven optreden om een tegenstander
te vermorselen; in dien zin niet. Voor mij - ik durf dat zeggen en daar sta ik hier voor
- is de politiek groot en hoog; voor mij is de politiek datgene, waarin ik kan uiten het
beste, wat in mij is en ik twijfel niet of er zijn meerdere leden in deze Kamer, die
hetzelfde van zich willen en kunnen zeggen. Voor mij is de politiek het middel om
te arbeiden aan de moreele en stoffelijke verheffing en ontwikkeling van het volk,
waartoe ik behoor. Dat is mijn drijfveer en die politiek is niet vreemd aan het voorstel,
dat ik hier heb ingediend.... Het kan niet ontkend worden, het politiek moment, dat
in het voorstel zit, richt zich niet alleen, maar wel het eerst tegen de anti-revolutionaire
partij. Niet om die partij ongemotiveerd dwars te zitten, maar omdat er in de
anti-revolutionaire partij in de latere jaren verschijnselen voorkomen, waarvan de
houding door haar in de Kuyper-zaak totnogtoe aangenomen, wel het spre-
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kend voorbeeld is, verschijnselen, die inbreuk maken op de politieke eerlijkheid, op
de politieke openhartigheid, die in den weg staan aan een gezonde ontwikkeling
van ons volks- en politiek leven.’ Voorts herinnerde ik aan de historische ontwikkeling
van de anti-revolutionaire partij en aan den scheidsmuur, dien zij tusschen de
arbeiders van verschillend geloof had weten op te trekken. Toen was het
ministerie-Kuyper gekomen, waarvan men mocht verwachten, dat het zou bewijzen,
dat al dat verdeelen van ons volk een beteekenis had. Maar ‘toen is gekomen de
machtspolitiek, het politieke sukses en daaraan is alles opgeofferd. Toen is die
gansche christelijke zeepbel uiteengespat en er is van dat alles tenslotte niets
overgebleven, dan de zucht om de macht in handen te houden en die macht voor
zich en de zijnen zoo goed mogelijk te gebruiken. De Kuyperzaak ontleent haar
politieke beteekenis daaraan, dat zij zoo fel belicht dezen geheelen toestand....’ ‘Ik
maak mij niet de minste illusie of het zàl uitloopen op een partijstemming. Ik ben
hier volstrekt niet gekomen met de gedachte de rechterzijde te kunnen bekeeren....
De kwestie, die hier beslist, mijne heeren van de rechterzijde, is of de koalitie geen
scheur zal krijgen.’ Doch hierbij legde ik den nadruk op de koude nuchtere wijze,
waarop de sprekers van de andere partijen van rechts over Kuyper hadden
gesproken. En ik besloot mijn rede met de volgende woorden:
‘Zoo staat de zaak na de behandeling van dit enquêtevoorstel in deze Kamer.
Geen sympathie voor den beschuldigde, geen overtuiging van onschuld, zelfs op
uw banken niet, mijne heeren van de rechterzijde. De koude politiek, de koalitie, die
u bindt, dwingt ook diegenen onder u, die wel gaarne anders zouden willen, mede
te gaan met de anti-revolutionaire partij. Ik heb reeds gezegd, dat ik mij over het lot
van mijn voorstel geen illusies maak. Het zal aan de koalitie-politiek worden

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

153
opgeofferd. Maar mijne heeren, wanneer het dan moet vallen, zal het toch zijn
diensten doen. Ik trek het om die wetenschap niet terug. Gij moet er tegen stemmen,
als gij het dan wilt; gij moet uzelf dien slag toebrengen, als gij dat doen wilt. Gij moet
de bittere kelk van uw machtspolitiek, die op geen beginselen rust, ten bodem
drinken. Gij moet aldus ons en anderen de wapenen tegen u in handen geven, die
wij dapper zullen hanteeren, niet uit kleine beweegredenen, maar omdat wij in uw
koalitie, zooals zij hier dienst moet doen om de waarheid te bemantelen, zien het
verderf van de politiek van ons land, omdat wij weten, dat elke politiek, die niet
gebouwd is op een beginsel, met kunst en vliegwerk, met leugen, met misleiding in
stand moet worden gehouden en omdat wij op den weg naar betere toestanden in
ons land ook deze mijlpaal willen plaatsen, waarop uw schande geschreven zal
staan.’
De indruk, dien mijn rede had gemaakt, bleek uit de algemeen waardeerende
oordeelvellingen in de burgerlijke pers. Zoo schreef het ‘Vaderland’: ‘Mr. Troelstra
heeft zijn groote redevoering gehouden en bij zijn requisitoir van dit najaar een
pendant geleverd, machtig van bouw, snerpend van bitse argumentatie, geweldig
van strekking.... dr. Kuyper is getroffen, zeker, en de val van dien grooten man, met
geen woord van sympathie doch met enkele juridische formules begeleid door zijn
vrienden, mist zijn tragiek niet.’ Doch ook de rechtsche bladen onthielden mij hun
lof niet. De ‘Nederlander’ sprak over ‘de magistrale redevoering van den heer
Troelstra - inderdaad als parlementaire rede een monumentaal stuk’ en de ‘Tijd’
schreef: ‘De redevoering van den heer Troelstra was in alle opzichten een
meesterstuk. Inhoud en vorm konkurreerden met elkaar in volmaaktheid.’
Het is mij niet mogelijk een volledig overzicht te geven
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van de gehouden replieken. Opmerkelijk was, dat de anti-revolutionaire fraktie bleek
te hebben ingezien, met haar houding van stilzwijgen den van God geven leider
geen dienst te hebben bewezen en nu verschillende sprekers in het vuur bracht.
De heer de Jong uit Rotterdam, reeds gehandicapt door bekend geworden vroegere
uitlatingen over het gebrek aan betrouwbaarheid van dr. Kuyper, hield een zeldzaam
onhandige rede, waarin hij nog allerlei onjuistheden en tegenstrijdigheden in Kuyper's
verklaringen aanwees. Taktvoller was de jonge afgevaardigde Colijn, maar bij gemis
aan feiten kon ook hij aan de zaak zelve weinig veranderen. Van katholieke zijde
trad een helper van den eersten rang voor dr. Kuyper in het krijt, de heer Loeff,
minister van Justitie in het vroegere ministerie-Kuyper. Voor den beschuldigde was
de toon van zijn rede nog het warmst gestemd. Lohman's juridische bezwaren, in
zijn Nota ontwikkeld, vormden nog slechts een vernagelde batterij, en de vraag bleef
onopgehelderd, waarom hij, die na Kuyper's ‘eerlijk woord’ verklaard had, dat meer
licht noodig was, daarvan nu niet meer repte.
Van de linkerzijde werd mij wederom veel steun geboden. De heer Roodhuyzen
vierde daarbij zijn bekende humor bot. Heel aardig was zijn antwoord op des heeren
Loeffs bewering, dat Kuyper's misslagen veroorzaakt waren door zijn overgroote
kinderlijke naïviteit. ‘Men moet in dit opzicht toch niet te ver gaan,’ zeide de heer
Roodhuyzen, ‘want misschien zal men ons morgen nog willen wijsmaken, dat dr.
Kuyper nog niet eens weet, hoe de kindertjes geboren worden.’
Indien de meerderheid niet had gestaan onder de ban der rechtsche koalitie,
indien eerlijk oordeel en waarachtigheid aan beide zijden der Kamer de stemming
hadden bepaald, dan zou mijn tweede rede zeker aan mijn voorstel de overwinning
hebben bezorgd. Het ‘Vaderland’ schreef daarover: ‘De laatste dag van het

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

155
debat kreeg wederom zijn hoogst relief door mr. Troelstra's redevoering. Het waren
schroeiend hartstochtelijke passages, bij wijlen op het wilde af, als hij geeselde, hoe
dr. Kuyper, de godsgezant, telkens weer met nieuwe leuzen onder het volk kwam
en die met het waas der christelijkheid wist te omhangen; als hij dat caesaropapisme
brandmerkte in dr. Kuyper, den demagoog en hoogepriester belichaamd.’
Mijn voorstel tot het instellen van een enquête viel met 49 tegen 31 stemmen.
Van de aanwezige liberalen stemde de heer Thomson tegen, een vrij zonderlinge
houding, alleen te begrijpen, als men de verhoudingen in zijn kiesdistrikt kent.
Uit enkele aanhalingen uit de pers moge de beteekenis blijken, die het
enquête-debat voor de politieke positie van dr. Kuyper had. De ‘Tijd’ schreef: ‘Er is
niemand, die na het gebeurde den terugkeer van dr. Kuyper aan het bewind nog
mogelijk acht.’ En de passage uit mijn repliek, waarin ik de wraakonderstelling van
de heeren Loeff en Lohman afwees, gaf de heer Elout in het ‘Handelsblad’ aldus
weer: ‘Meent gij, dat wij zelfs nog maar noodig zouden vinden om dien reus, die in
zijn Achillespees is getroffen, nog te wonden? Gij weet immers even goed als wij
aan deze zijde van de Kamer, mijne heeren van rechts, dat de politieke karrière van
dr. Kuyper.... (het werd langzaam gezegd en hier wachtte de spreker even).... is
afgeloopen. - Doodsche stilte heerschte eenige oogenblikken in heel de Kamer na
deze woorden. Links en rechts. En op alle tribunes. Ieder voelde blijkelijk even het
geweldige en het ontroerende van die waarheid. Die juist zoo huiveringwekkend
waar bleek door de helle stilte, die er op volgde, het gemis aan elke tegenspraak,
aan elk gebaar, aan elken ongeloovigen glimlach, zelfs bij de trouwste Kuyperianen....
Het was een aangrijpend oogenblik. Want de dood werd daar bekend gemaakt, niet
het roemvol sneuvelen, maar
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het trieste omkomen in een modderpoel, van één der grootste politieke figuren, die
Nederland ooit heeft gehad.’
Zoo werd dat voorstel verworpen, dat voor ons sociaaldemokraten zijn politieke
beteekenis ontleende aan den aanval, die daarmee werd gedaan op die
koalitie-politiek, die doodend is voor alle politieke eerlijkheid en gezonde opvatting;
een eigenschap, waardoor zij zich steeds zal blijven kenmerken, zoolang zij bestaat.
Dat in den strijd tegen die politiek nederlagen moeten worden geleden, voordat de
overwinning mogelijk kan zijn, daarvan was hier weer het bewijs gegeven, maar
voor een nederlaag heb ik bij mijn parlementaire optreden nooit gevreesd en ook
uit dezen strijd bleef mij het besef, dat ik mijn plicht had gedaan. In mijn herinnering
leeft deze episode voort als het hoogtepunt van mijn parlementaire werkzaamheid.

Eindnoten:
document humain = geboekstaafde uiting van menschelijk gevoel.
restriktie = beperking.
caesaro-papisme; hiervan spreekt men, als de wereldlijke macht gebruik maakt van de kerkleer,
om de wereldlijke instellingen als gewijd te doen erkennen.
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VI. In den tijd der programherziening
HET JOLIGE CHRISTENDOM AAN HET ROER - DE TRAGISCHE FIGUUR VAN TALMA - ONS
WERK VOOR DE OUDEN VAN DAGEN - DE GERECHTELIJKE MOORD OP FERRER - ONS
PROGRAM OP DE HELLING

- R. KUYPER ALS WETENSCHAPPELIJKE FIGUUR - ONDER DE
- HET ANARCHISME EN DE ZEELIEDENSTAKING - EEN

ENSCHEDÉSCHE TEXTIELARBEIDERS
VERDWAALD VAKBONDLEIDER

Het rechtsche ministerie-Heemskerk, dat van 1908 tot 1913 aan het bewind is
geweest, is het ministerie van het jolige christendom genoemd. Zeker is, dat de
leider van het ministerie, de heer Heemskerk, er een geheel andere, minder
provoceerende signatuur aan gaf, dan dr. Kuyper had gedaan. Zonderlinger type
van christen-staatsman dan de heer Heemskerk is nauwelijks denkbaar. Maar al te
vaak geeft hij door uitweidingen en grappen aan zijn betoog een weinig serieus
karakter. Doch hij is een man van buitengewone intelligentie, in staat om, een uur
nadat hij stukken over een zeer ingewikkelde zaak in handen heeft gekregen, er
een knappe speech over te houden.
Overziet men den arbeid van dit ministerie in zijn geheel, dan moet worden
vastgesteld, dat het alleen op het gebied van militaire hervormingen belangrijke
resultaten heeft bereikt. Op deze militaire maatregelen, het werk van minister Colijn,
die van het standpunt der toenmalige meerderheid bezien, groote verdiensten
hebben, kom ik in ander verband terug, evenals op het debat over de
kustverdediging, door mij met den minister van Buitenlandsche Zaken, de Marees
van Swinderen, gevoerd.
Daartegenover staat het totale fiasko der voorstellen tot Grondwetsherziening en
het vele vruchtelooze werk op het gebied der sociale wetgeving door minister Talma
verricht. Verschillende wetsontwerpen werden bij de Kamer ingediend, onder veel
half-bedekten tegen-
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stand tot een einde gebracht of van de baan geknikkerd (Bakkerswet), of zijn
grootendeels onuitgevoerd gebleven. Minister Talma had door zijn vroegere loopbaan
verplichtingen jegens de christelijke arbeiders en vatte deze ernstig op. Zijn positie
was buitengewoon moeilijk, daar hij praktisch gedwongen was de koalitie te
handhaven, waar de grootste verschillen op sociaal gebied heerschen. Onder het
bewind van dr. Kuyper waren die verschillen nog niet zoo sterk aan het licht getreden;
met diens ‘speetwetje’ konden alle konservatieven meegaan en zijn andere sociale
wetten zijn te laat ingediend om ze au sérieux te nemen. Als eerlijk sociaal voelend
man had Talma te kampen met de onoverkomelijke moeilijkheden, die een ieder
wachten, die onder een christelijke meerderheid sociale wetten tot stand wil brengen.
Als minister was hij geen goed spreker. Hij was en bleef de predikant, die te lang
en te veel sprak en telkens in zijn domineeschap verdwaalde. Als hij aan het woord
was, gutste het zweet hem langs zijn voorhoofd en het was duidelijk, dat het hem
zeer aangreep. Men kreeg den indruk, dat de man stond voor een taak, die hem te
zwaar was. Tegen de voortdurende tegenwerking van de kapitalistische elementen
der rechterzijde kon hij niet op. Het was vooral in den heer de Savornin Lohman,
dat de reaktie tegen sociale politiek zich manifesteerde. Ten onrechte had Talma
gehoopt, dat het hem gelukken zou, door een beroep op de betere sentimenten van
zijn koalitiegenooten, zijn arbeid te kunnen voltooien. Hij is de staatsman van rechts,
dien ik met de meeste sympathie gedenk, een tragische figuur, door zijn eigen
vrienden in den steek gelaten, die onder hun tegenwerking veel moet hebben
geleden.
Eens is het hem te machtig geworden. Het was in de vergadering van den 6en
Juni 1912 bij de algemeene beschouwingen over zijn ontwerp-Ziektewet, een oogen-
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blik, dat ik niet zal vergeten. Nadat de heer Lohman eenige dagen tevoren een zeer
koele rede had gehouden, zijn stem van verschillende wijzigingen afhankelijk
makend, had diens partijgenoot van Idsinga als laatste spreker vóór den minister
een felle speech tegen het wetsontwerp gehouden. Bovendien was den vorigen
dag het ontwerp-Bakkerswet verworpen, waarbij minister Talma de beperking van
Zondags- en nachtarbeid in broodbakkerijen en den arbeidsduur der bakkersgezellen
had willen regelen. Met 49 tegen 42 stemmen had de Kamer het ontwerp afgewezen.
Onder de voorstemmers bevonden zich van links de sociaal-demokraten en de heer
de Klerk. Bij de tegenstemmers telde men achttien leden van de drie partijen der
rechterzijde. Zoo kwam minister Talma ertoe zijn rede te eindigen met een
hartstochtelijk beroep op zijn vrienden ter rechterzijde. Hij zeide: ‘Ik geloof, dat de
rechterzijde een zware verantwoordelijkheid heeft tegenover het land.... Wij hebben
aan de rechterzijde het geloof gehad, dat aristokraten en demokraten samen konden
werken en ik heb jaren lang in het volk gestaan en ik heb met innige overtuiging
tegen de menschen gezegd: gij kunt er op aan, dat wij er ons voor zullen zetten en
dat wij de behoeften, die opkomen in ons maatschappelijk leven, in vervulling zullen
brengen. En nu geloof ik, dat de rechterzijde zich wel tienmaal mag bedenken,
voordat zij dat vertrouwen, dat het volk in haar heeft, zal beschamen. Ik zeg, het
vertrouwen, dat het volk, het groote, breede volk, heeft, niet alleen in de demokraten
maar ook in de aristokraten, in de mannen, waar het jarenlang tegenop heeft gezien,
die het heeft bewonderd en geëerd en waarvan het niet gelooven kan, dat zij hen,
als het er op aan komt, in den steek zullen laten.’ Toen Schaper hem hierop
interrumpeerde met de woorden: ‘Dat is een afstraffing’, liet ik de woorden hooren:
‘Dit is een wanhoopskreet!’
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Bij de wijziging van de Arbeidswet, Maart 1911 in de Kamer behandeld, drong
Schaper aan op invoering van den 10-urendag, verwijzend naar de twee jaren
tevoren aangenomen motie-Aalberse. Toen zijn aansporing tevergeefsch bleek,
diende hij eenigen tijd later namens onze fraktie een ontwerp-10urenwet in, dat
nooit in behandeling is gekomen. Onze strijd voor dit wetsontwerp in de Kamer werd
wederom ondersteund door een krachtige aktie in het land, gevoerd in samenwerking
met het N.V.V.
Ook de behandeling van de sociale verzekeringswetten was in de Partij grondig
voorbereid. Een kommissie voor de sociale verzekering had het geheele terrein
bestudeerd. In Januari 1911 hielden P.B., Kamerfraktie en N.V.V.-bestuur met deze
kommissie een bijeenkomst, waar de wetsontwerpen aan een degelijke en
diepgaande bespreking werden onderworpen. Hier werd de resolutie voorbereid,
die op het Utrechtsch kongres van 1911 door Schaper ingeleid, na eenig debat is
aangenomen, waarin naast invaliditeits- en ziekteverzekering werden geëischt:
staatspensioen, uitbreiding van de ongevallenverzekering en invoering van een
werkloosheidsverzekering.
Minister Talma diende een ontwerp-ziekteverzekering in, waarbij de Radenwet
hoorde, (tot instelling van de Raden van Arbeid), en een wetsontwerp tot bescherming
van de arbeiders tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom.
In de Kamer trad onzerzijds bij de behandeling dezer wetten naast Schaper
voornamelijk Duys op. Alleen over de algemeen-politieke beteekenis van de
wetsontwerpen sprak ik bij de algemeene beschouwingen, zoowel over de Ziektewet
als over de Invaliditeitswet. Reeds bij de eerste begrootingsdebatten na de
verkiezingen van 1909 had ik het staatspensioen ter sprake gebracht. Uitdrukkelijk
had ik te kennen gegeven, dat
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wij ons standpunt van staatspensioneering handhaafden, maar daarbij had ik
aangekondigd dat, nu de groote meerderheid der kiezers zich voor een stelsel van
verplichte verzekering had uitgesproken en men in de komende vier jaren zeker
pogingen zou doen die tot stand te brengen, wij in elk geval zouden trachten althans
de laagste inkomens te doen vrijstellen van premiebetaling en dus voor hen
staatspensioen te verkrijgen.
Mevrouw Holst en de haren vatten vlam over ‘het verraad’, dat ik door deze
woorden aan het staatspensioen zou hebben gepleegd. Hoewel ik moet toegeven,
dat mijn uiting niet handig was en wel geschikt om misverstand te wekken, moet ik
deze aantijging verre van mij werpen. Mijn uiting had voornamelijk ten doel de
praktische onmogelijkheid in het licht te stellen, om de arbeidersklasse in haar
geheel tot pensioenverzekering te dwingen en mijn houding voor en na heeft wel
bewezen, dat ik een vurig en konsekwent voorstander was van staatspensioneering.
In December 1911 diende ik in de Kamer een motie in, die feitelijk het begin bevatte
van het staatspensioen: ik noodigde daarbij de regeering uit een eenvoudig
wetsontwerp in te dienen, waarbij de direkte voorziening in den nood van de ouden
van dagen zou worden geregeld, onafhankelijk van een eventueele vertraging in
het tot stand komen van de Invaliditeitswet.
Mijn motie vond in het land algemeen weerklank en ontketende een geweldige
agitatie; een stroom van adressen kwam bij de Kamer in, tal van vergaderingen
werden gehouden.
De meerderheid van de Kamer weigerde de motie in behandeling te nemen.
Driemaal drong ik daarop tevergeefs aan, toen liet ik het verder. De motie had in
het land haar werk gedaan, wat ook bleek bij de algemeene beschouwingen over
de Invaliditeitswet. Aan

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

162
het slot van die beschouwingen mocht ik konstateeren, dat over mijn motie en over
de staatspensioneering meer was gesproken, dan over het stelsel van de wet, die
in behandeling was. Tevens kon ik er op wijzen, dat de vrijzinnige partijen, die een
paar jaar geleden nog tegenstanders van staatspensioen waren, nu òf zich er voor
hadden verklaard òf bezig waren hun tegenstand op te geven.
In aansluiting aan mijn motie diende onze fraktie een amendement in, om,
onafhankelijk van eventueel uitstel van invoering der Invaliditeitswet, de
overgangsbepaling, waarbij personen, die reeds den 70-jarigen leeftijd hadden
bereikt, een premievrije ouderdomsrente werd toegekend, alvast in werking te doen
treden. Toen dit amendement in behandeling kwam, was ik, daar het onverwacht
geschiedde en ik last had van mijn keel, niet in de Kamer aanwezig. Duys nam toen
de verdediging op zich. Wij hadden het sukses, dat minister Talma onmiddellijk
verklaarde, het amendement over te nemen, ongetwijfeld een gevolg van de aktie,
door ons in het land ontwikkeld. Jaren lang zou dit de eenige bepaling uit Talma's
verzekeringswetten zijn, die in werking was getreden! Pas in 1919 zou door minister
Aalberse de Invaliditeitswet worden ingevoerd, die onder invloed van de revolutionaire
tijdsomstandigheden de premie-betaling door de arbeiders schrapte en den geheelen
last op de werkgevers legde.
Bij ons eerste optreden na de verkiezingen van 1909 kwamen wij reeds in heftige
botsing met de klerikale Kamermeerderheid. 21 Oktober 1909 diende ik het voorstel
in, namens de Kamer een adres van rouwbeklag te zenden aan de nagelaten
betrekkingen van den Spanjaard Ferrer, een vrijdenker, die het slachtoffer van een
gerechtelijken moord geworden was. De protestbeweging tegen deze wandaad had
internationale af-
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metingen aangenomen en zoo kwam het, dat ik namens onze fraktie, in navolging
van wat in andere parlementen was gebeurd, bovengenoemd voorstel indiende.
Het is altijd een goed teeken, dat dergelijke feiten, niet slechts van lichamelijk, doch
ook van moreel geweld, door de regeerende klasse gepleegd, vooral in de
arbeidersklasse der beschaafde landen groote beroering wekken. Wij vervulden
slechts onze taak door aan die beroering in de Kamer uiting te geven. De bewering,
dat wij daarmee traden op het verboden terrein van inmenging in de zaken van een
andere natie, kon ik met een beroep op hetgeen vroeger in ons eigen parlement
onder aanvoering van mannen als Groen van Prinsterer en Thorbecke was gebeurd,
gemakkelijk tegenspreken.
De Kamer moest er echter niets van hebben en de voorzitter, daartoe aangespoord
door den heer Lohman, wilde mij zelfs beletten het voorstel toe te lichten. Tegen
die wijze van handelen kwam niet alleen Schaper op zijn ongezouten wijze, maar
ook de heer Goeman Borgesius in verzet, wat tengevolge had, dat de voorzitter
zwichtte en mij mijn toelichting liet voltooien. Daarna weigerde de Kamer met 70
tegen 8 stemmen (de socialisten en de heer Thomson) mijn voorstel zelfs maar in
behandeling te nemen.
Wat ons betreft, wij organiseerden te Amsterdam een groote vergadering in het
Concertgebouw, waar ik met andere leden onzer fraktie sprak en waar het adres
van rouwbeklag werd aangenomen, dat op deze wijze toch aan Ferrer's betrekkingen
kon worden toegezonden.
Bij debatten over een wijziging van de Lager Onderwijswet meende ik tot minister
Heemskerk dezelfde woorden te moeten spreken, die ik eertijds tot minister Kuyper
had gericht: dat het er namelijk allen schijn van had, dat de rechterzijde terwille van
de antithese de
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schoolkwestie noodig had en die kwestie daarom niet tot een definitieve oplossing
wilde brengen.
In het najaar van 1909 nam ik de behandeling van de koloniale begrooting, de
erfenis van van Kol op mij. Ik begon met het brengen van een eeresaluut aan van
Kol, die op de gereserveerde tribune de beraadslagingen volgde. Vervolgens gaf
ik een overzicht van de Indische politiek, waarbij ik aantoonde, dat de specifiek
christelijke politiek op koloniaal gebied een volkomen fiasko was geworden. In mijn
repliek kwam ik op tegen de woorden van den katholieken afgevaardig de Boogaerdt,
die op overdreven wijze van Heutsz gehuldigd had. Ik zeide te moeten toegeven,
‘dat de heer van Heutsz een zeer voortvarend behartiger van de belangen der
Nederlandsche bourgeoisie is geweest.’ In verband met een onhandigheid van den
heer Boogaerdt, die van Heutsz laurierbladen om de slapen wond, citeerde ik de
volgende regels uit Heine's ‘Wintermärchen’:
‘Auch einen Schweinskopf trug man auf
In einer zinnernen Schüssel.
Noch immer schmückt man den Schweinen bei uns
Mit Lorbeerblättern den Rüssel.’

Toen ik het het volgend jaar te druk had met de Grondwetskommissie nam Vliegen
de koloniale begrooting van mij over.
Met den minister van Waterstaat, mr. H.L.W. Regout, had ik menig treffen, naar
aanleiding van zijn houding tegenover het spoorwegpersoneel. Hij was het type van
den groot-kapitalistischen werkgever en daarom niet de man om de belangen van
het spoorwegpersoneel, vooral de erkenning van hun organisatie door de direktie,
te bevorderen. Hij volgde een voor de vakvereenigingen zeer gevaarlijke taktiek,
daar het zijn bepaalde bedoeling was, de vakvereenigingen door zoo-
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genaamde groepsvertegenwoordiging te verdringen. Bizondere aanleiding hem aan
te vallen bood het ontslag van drie spoorwegmannen te Barneveld, die niet anders
hadden misdreven, dan socialisten te zijn. Mijn konklusie uit het debat moest luiden:
‘De politieke rechten van het spoorwegpersoneel zijn.... in de handen van dezen
minister van Waterstaat niet veilig.’
Telkenjare bij de behandeling van de begrooting herhaalde zich deze strijd, waarbij
de ministerieele redevoeringen in de eerste plaats aanvallen op de Nederlandsche
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel bevatten. Ik van mijn kant herinnerde
aan de verantwoordelijkheid, die de meerderheid van de Kamer in 1903 tegenover
het spoorwegpersoneel op zich had genomen. In Mei 1911 hield ik een interpellatie
over het ontslag van den spoorwegman Franken te Zaandam, een dergelijk geval
als dat van Barneveld.
De minister van Justitie mr. E.R.H. Regout diende de zoogenaamde
Zedelijkheidswet in, een typisch Roomsche wet. Ik heb zijn optreden nooit goed
begrepen en telkens den indruk gehad, dat hij werkte onder den druk van krachten,
die hem te machtig waren. Plotseling ziek geworden, moest hij naar het Zuiden
vertrekken, waar hij overleden is. De behandeling van zijn wet gaf aanleiding tot
overmatig braafheidsvertoon en zedelijkheidsgedoe, waartegen ik niet kon nalaten,
mijn protest te doen hooren.
Een stap vooruit op den weg der eenheid, principieele bezonnenheid en politieke
daadkracht der Partij werd gedaan in het nieuwe Beginselprogram, dat op het
kongres te Leiden, 1912, werd aangenomen. Het tot stand komen van dit program
kan worden beschouwd als de likwidatie der principieele partijgeschillen en daar
het, zoowel door marxisten als door reformisten eenstemmig werd aanvaard, gaf
het tevens een belangrijke ver-
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sterking van het prestige en den invloed der S.D.A.P. Reeds op het kongres van
1905, bij de behandeling van het rapport der kommissie, die de agrarische kwestie
had onderzocht, was in een motie uitgesproken, dat ‘het Beginselprogram der
S.D.A.P. op enkele punten herziening behoeft,’ terwijl door enkele sprekers op de
wenschelijkheid van algemeene program wijziging werd gewezen, omdat teveel
punten om herziening vroegen, dan dat deze geleidelijk door partieele wijzigingen
tot stand kon worden gebracht.
Aan het oude program lag één misvatting van algemeenen aard ten grondslag:
zoowel de achteruitgang, waarmede het kapitalisme den arbeider bedreigt, als de
snelle opeenvolging der ekonomische krisissen werden als feiten opgevat, terwijl
het veeleer neigingen en strekkingen zijn uit de maatschappelijke ontwikkeling in
het kapitalistisch stelsel voortvloeiend, doch geremd door tegenkrachten, die zich
eveneens in het kapitalisme ontwikkelen. Wat de krisissen betreft, werd onder
socialisten menigmaal de stelling gehuldigd, dat zij steêvast, eens in de tien jaren
zich moesten herhalen en deze regelmaat werd zelfs met een soort mystischen
schijn omkleed, zoodat men wel hoorde beweren, dat de oorzaak van dit verschijnsel
van astronomischen aard was. Hier was de organisatie der produktie door trusts
enz. een faktor, die het tempo der krisissen verminderde en hun werking tijdelijk
verzwakte. Doch van essentieel belang was, dat het oude program niet aangaf, hoe
tegenover de neerdrukkende strekkingen van het kapitalisme, die het proletariaat
bedreigen, de tegenkracht van de arbeiders-organisatie en haar strijd voor
lotsverbetering ontstaat, die zelfs in het raam van het kapitalisme de
levensomstandigheden van den arbeider binnen zekere grenzen verbeteren kan.
Bovendien werd in het oude program de arbeider teveel beschouwd als een
onveranderlijke grootheid, aan de
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ellende en de ontaarding van het kapitalisme onderworpen, terwijl niet voldoende
rekening werd gehouden met de geestelijke eigenschappen, die zich in den strijd
tegen de kapitalistische uitbuiting ontwikkelen, het proletariaat geheel van aspekt
doen veranderen en van een slachtoffer van het kapitalisme maken tot een bewust
bestrijder van dat stelsel, met steeds toenemende kracht. In het rapport, dat de
kommissie, die met de programherziening was belast, aan het Haarlemsch kongres
van 1907 heeft uitgebracht, kan men nog verschillende andere grieven tegen het
oude program vermeld vinden, die allen nauw samenhangen met deze grondfout:
het program berustte slechts op feitelijke gegevens en waarnemingen, (was statisch),
inplaats van gegrond te zijn op strekkingen en botsingen van tegengestelde zich
ontwikkelende krachten (dus dynamisch).
Bij de behandeling mijner interpellatie over de werkloosheid verzwakte het mijn
positie, dat ik voor mijn geweten het beginselprogram mijner Partij niet voor mijn
rekening kon nemen. Ik gevoelde toen zeer duidelijk ten opzichte van de theoretische
vragen, die bij die interpellatie ter sprake kwamen, niet zoodanig gewapend te zijn,
als bij het bestaan van een goed geformuleerd beginselprogram het geval ware
geweest. Bovendien had ik, zooals ik reeds in ‘Groei’ vermeldde, de overtuiging,
dat een herziening en rustige overweging van het beginselprogram de tegenstellingen
binnen de Partij in rook zou doen opgaan en een duurzamen toestand van eendracht
zou kunnen scheppen. Zoo had ik er sterk op aangedrongen een kommissie tot
programherziening te benoemen, wat in Juli 1906 geschiedde. Men zal zich
herinneren, dat wij toen leefden in de periode der ‘dienstweigering’ van de
marxistische partijgenooten, die ook weigerden in deze kommissie mee te werken.
Van groot belang was daarom
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voor de kommissie de aanwezigheid van een kracht, die in theoretisch opzicht tegen
de ‘Nieuwe Tijd’-marxisten volkomen was opgewassen: R. Kuyper, een der weinige
werkelijk wetenschappelijke geesten in onze Partij.
Deze theoretikus, sedert eenige jaren door de ‘Nieuwe Tijd’ uitgeworpen, had zijn
sporen verdiend in den strijd tegen de burgerlijke ekonomisten. Onder den invloed
van de revisionistische geschriften van Bernstein, was ook ten onzent onze theorie
van burgerlijke zijde onder de loupe genomen en men had gemeend, daaruit de
onjuistheid en de verwording van het marxisme en den ondergang der
sociaal-demokratie te mogen afleiden. Het was professor Treub, die hier, naar het
voorbeeld van zoo menig Duitsch professor, als drakendooder optrad en daarvoor
in het burgerlijk kamp de noodige lauweren oogstte.
De aangewezen verdedigers onzer theorie, de kopstukken der ‘Nieuwe Tijd’-groep,
schoten in de verdediging van het aangevallen marxisme te kort. De strijd binnen
de beweging scheen hen meer aan te trekken dan hun eigenlijke taak: de verdediging
onzer theoretische grondslagen naar buiten. Trouwens, wie hen in die dagen heeft
gade geslagen, kan niet ontkomen aan den indruk, dat zij te veel optraden als een
nieuwe school van scholasten en te weinig oog hadden voor zich in het leven
ontwikkelende nieuwe elementen, om van hen bij een bestrijding van Treub groote
verwachtingen te koesteren. De man, die breed genoeg en voldoende geschoold
was, om Treub met sukses te lijf te gaan, was R. Kuyper. Hij stond daarom zoo
sterk, omdat hij niet alleen overtuigd marxist was, maar tevens over een voldoende
mate zelfkritiek beschikte en genoeg openstond voor de argumenten zijner
tegenstanders, om op deze den noodigen indruk te kunnen maken. Niets was hem
te ‘heilig’ om het, als zijn wetenschappe-
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lijke overtuiging het hem gebood, aan kritiek te onderwerpen. Nog heden ten dage
werkt hij met onverwoestbaren ijver en groote bekwaamheid aan de socialistische
maatschappijleer, die de wetenschappelijke sfeer vormt, waarin ons
sociaal-demokratisch gedachtenleven en werken moet worden geplaatst.
In de programkommissie ontwikkelde zich al spoedig een band van samenwerking
en onderling begrijpen tusschen Kuyper en mij, die voor het te leveren werk van
groote beteekenis is geweest. Wij vulden elkaar op gelukkige wijze aan: hij had de
theoretische problemen van wetenschappelijke zijde beschouwd, ik had hun
beteekenis en waarde leeren beseffen in den praktischen politieken strijd; de
resultaten, waartoe wij gekomen waren, waren vrijwel dezelfde. Met geestdrift wijdde
Kuyper zich aan zijn werk in de kommissie. De oogenblikken met hem samen aan
dit verheffende en groote werk besteed, zullen mij onvergetelijk blijven. Door ernstige
ziekte gedwongen naar Zwitserland te gaan, diende hij in Januari 1907 van daaruit
bij de kommissie een uitgebreid rapport in, dat als grondslag van haar arbeid groot
nut had. Dat rapport omvatte een uitvoerige beschouwing over den huidigen stand
van de marxistische wetenschap en daaruit voortvloeiende kritiek op het oude
beginselprogram en een ontwerp voor een nieuw program.
Na de verzoening op het kongres van 1907 werd de kommissie met leden der
‘Nieuwe Tijd’-groep aangevuld, doch de partijgeschillen, die met het Kongres van
Deventer eindigden, hadden een nieuwe schorsing der werkzaamheden tengevolge.
De herhaalde verandering in de samenstelling der kommissie is de beste getuigenis
van de moeilijkheden, waarmee zij te kampen heeft gehad.
Zoo kwam de kommissie eerst in November 1910 met haar taak gereed. Het
rapport en het ontwerp-beginsel-
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program, dat zij bij het P.B. indiende, werden gepubliceerd en om de afdeelingen
der Partij, die geheel door de aktie voor het volkspetitionnement in beslag genomen
waren, gelegenheid tot rustige overweging der voorstellen te geven, werd de
behandeling van het program tot het kongres van 1912 uitgesteld, waar het door
mij werd toegelicht.
De belangrijke notulen van de vergaderingen dezer kommissie zijn helaas
zoekgeraakt. Doch mijn eigen herinnering, getoetst aan de herinneringen van
medeleden der kommissie, die te mijner beschikking zijn gesteld, geven mij het
recht over den arbeid der kommissie het volgende te zeggen. Mijn verwachting, dat
op theoretisch gebied de eenheid derverschillende richtingen gemakkelijk zou worden
hervonden, werd volkomen bewaarheid, al bleven er natuurlijk ook
meeningsverschillen. Zoo wilde van der Goes in de op twee na laatste alinea
opnemen de uitspraak, dat het kapitalistisch stelsel ‘ekonomisch verouderd en dus
zedelijk veroordeeld’ was, wat door mij werd bestreden, terwijl de meerderheid der
kommissie besloot het woordje ‘dus’ weg te laten, daarmee te kennen gevende, dat
het aanvaarden van het orthodox marxisme niet noodzakelijke voorwaarde was
voor toetreding tot de S.D.A.P. Aan het voorstel van van der Goes lag een ontkenning
van de zelfstandige werking der ethiek ten grondslag, die door de mannen der ‘Blijde
Wereld’-groep, in de kommissie vertegenwoordigd door Bruins, niet kon worden
aanvaard en die ook ik niet voor mijn rekening wilde nemen. Mijn standpunt in dezen
hing ten nauwste samen met mijn opvatting over het historisch-materialisme. (Zie
‘Groei’, blz. 237).
Doch van het meeste belang was de opzet van het program: de neerdrukkende
strekkingen van het kapitalisme gezien als één kracht, in de maatschappij werkzaam,
waartegenover zich de tegenkracht van het prole-
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tarisch verzet ontwikkelt. Terecht noemde Ankersmit, sekretaris der kommissie, die
opzet ‘een wetenschappelijke greep van groote beteekenis’. Het idee in dezen vorm
gegoten, is afkomstig van R. Kuyper. Ten onrechte zegt Vliegen in zijn boek ‘Die
onze kracht ontwaken deed’, dat de kommissie als grondslag nam een ontwerp van
mij. Neen, het bedoelde ontwerp was grootendeels van R. Kuyper, door hem, zooals
boven vermeld is, aan zijn rapport van Januari 1907 toegevoegd. Wie dat ontwerp,
opgenomen in het eerste deel van Kuyper's ‘Marxistische Beschouwingen’, leest,
ziet, dat daar de heele opzet van ons huidige program aanwezig is. Doch de wijze,
waarop Kuyper de ideeën had geformuleerd, was te geleerd en zwaar, niet populair
genoeg en dus niet geschikt, om ongewijzigd te worden geakcepteerd. Toen heb
ik Kuyper's ontwerp omgewerkt en bij een bezoek, dat ik hem te Blaricum bracht,
hebben wij alle theoretische kwesties samen besproken en op die wijze is het
‘ontwerp-Troelstra’, dat de kommissie als grondslag van haar arbeid nam, ontstaan.
Oorspronkelijkvan-mij was de passage over den psychologischen invloed, die het
proletariaat in den klassenstrijd ondergaat, de gedachte dus, die in het Leidsch
program aldus is weergegeven: ‘Het proletariaat verkrijgt in en door den klassenstrijd
een ervaring, een wetenschappelijke en politieke ontwikkeling, een maatschappelijke
en zedelijke verheffing en een uitbreiding en versterking zijner organisatie, die het
niet alleen in staat stellen, den tegenstand der heerschende klasse te breken, doch
het ook rijp maken voor zijn taak om hare plaats in te nemen.’
Zij, die in deze kommissie hebben samengewerkt, hebben aan haar een
buitengewone herinnering behouden; het waren prachtige vergaderingen, die voor
allen stimuleerend gewerkt hebben, Het was mij een groote voldoening van den
sekretaris der kommissie
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Ankersmit te mogen vernemen, dat hij het aan mijn leiding te danken achtte, dat de
nieuwe grondslag van het program door allen werd aanvaard en de
meeningsverschillen tot zoo geringe proporties werden teruggebracht.
Wat het resultaat van ons werk betreft, mogen wij konstateeren, dat door de
gebeurtenissen in de woelige jaren na 1912 ons Leidsch Beginselprogram
onaangetast is gebleven, terwijl het uit een oogpunt van opbouw en formuleering
de vergelijking met de programs van de verschillende zusterpartijen niet behoeft te
vreezen.
In den zomer van 1910 stelde de uitsluiting van de textiel-arbeiders te Enschedé
de verhouding tusschen N.V.V. en S.D.A.P. weer aan de orde. Deze uitsluiting was
het gevolg van een staking, op 30 April uitgebroken op een fabriek van de firma
Menco, waar de arbeiders tot verbittering waren gebracht door de willekeur van de
zijde der fabrieksbazen, terwijl klachten bij de direktie niet tot verbetering van den
toestand hadden geleid. Toen de besturen der vakvereenigingen zich met de zaak
waren gaan bemoeien, sloot de firma Menco zich aan bij de fabrikanten-organisatie.
De vakbondbesturen wendden zich in de eerste plaats tot de betrokken firma, die
hen echter niet mocht ontvangen, omdat het reglement der fabrikanten-organisatie
aan afzonderlijke leden onderhandelingen met de vakbeweging verbood. Daar
hetzelfde reglement de patroons-organisatie belette met de vakbonden te
onderhandelen, zoolang de betrokken werkgever de zaak niet bij haar aanhangig
had gemaakt en de firma Menco dit naliet, werden de vakbonden ook door de
fabrikanten-vereeniging afgewezen.
Op deze staking van nog geen 300 man antwoordde de patroons-organisatie
door het aankondigen van de uitsluiting voor de 9000 arbeiders, die bij haar leden
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werkzaam waren. De eerste week (eind Juni 1910) zouden de fabrieken twee dagen
gesloten worden, de tweede week drie dagen enz. De op beperkt terrein begonnen
staking verkreeg zoo het karakter van een groot stuk klassenstrijd, een strijd, die
voor de arbeiders zeer zwaar was tengevolge van de zwakte der organisatie. Van
de 9000 uitgeslotenen waren er 6200 ongeorganiseerd, terwijl de georganiseerden
verdeeld waren over vier organisaties: 1100 in den modernen bond de ‘Eendracht’,
1100 in de christelijke vereeniging ‘Unitas’, 300 in een katholieke vereeniging en
300 in de syndikalistische organisatie.
In verband met het groot aantal ongeorganiseerden bracht de vraag om steun,
die ook tot de S.D.A.P. werd gericht, eigenaardige moeilijkheden met zich. De
vakbonden stelden zich op het standpunt, dat iedere bond voor haar eigen leden
zou zorgen, terwijl de ongeorganiseerden, die zich maar hadden moeten
organiseeren, nu zonder steun zouden blijven. Maar van algemeen standpunt bezien,
kon de zaak hiermee niet als afgedaan worden beschouwd. In een leger van 9000
strijders, waarvan 6200 door gebrek aan organisatie onverzorgd bleven, was reeds
vooraf alle kracht en wil tot volhouden gebroken. Het algemeen arbeidersbelang
eischte dus, ook voor de ongeorganiseerden de noodige maatregelen te nemen.
Het P.B. had over deze kwestie een bijeenkomst met vertegenwoordigers van
het N.V.V., waar Oudegeest allen steun der Partij voor de modern-georganiseerden
opeischte, terwijl ik, gesteund door Mendels, van der Goes en Schaper, voor de
niet-aangeslotenen pleitte. Ik was te Enschedé geweest, had op het Lindenhof voor
een enthousiast publiek van 3000 uitgeslotenen het woord gevoerd en den stelligen
indruk gekregen, dat zonder zorg voor de ongeorganiseerden de zaak spoedig
verloren zou zijn. De bijeenkomst nam een kom-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

174
promisvoorstel aan, behelzende, dat het P.B. een oproep om steun zou plaatsen
en de ontvangen gelden aan het N.V.V. zou afdragen, dat daarvan, nadat zijn eigen
leden verzorgd waren, ook uitkeeringen aan ongeorganiseerden zou doen. Wij
legden ons bij dit voorstel neer, omdat wel vaststond, dat er een overschot zou zijn
en inderdaad ontving het P.B. reeds eenige dagen later een brief van het N.V.V.
met de mededeeling, dat ook voor de ongeorganiseerden gezorgd zou worden.
Hiermede was dit geschil van de baan. De arbeiders konden den ongelijken strijd
niet volhouden en op 16 Augustus werd het werk hervat bij de firma Menco, met de
vage toezegging, dat er voortaan voor een rechtvaardiger behandeling zou worden
gezorgd. De strijdlust der arbeiders was nog ongebroken, maar de praktische
mogelijkheid tot volhouden ontbrak, daar de twee christelijke bonden te kennen
hadden gegeven, den strijd niet langer te kunnen voortzetten.
Van dieper beteekenis en grooter politiek belang was de kwestie, die zich naar
aanleiding van de Amsterdamsche Zeeliedenstaking van 1911 tusschen Partij en
Vakverbond voordeed. Reeds tijden lang deed de Engelsche zeeliedenleider
Havelock Wilson pogingen een internationale zeeliedenstaking te organiseeren. Hij
had gedeeltelijk sukses en op 14 Juni 1911 brak de staking uit in Engeland, België
en in de haven van Amsterdam, waar het de syndikalistische bond was, die de
zeelieden beheerschte. Ook te Rotterdam, waar de moderne vakvereeniging, de
‘Volharding’, de leiding had, gingen de zeelieden op denzelfden dag in staking, doch
zij waren door geen organisatorische banden aan de buitenlandsche stakers
verbonden. De eischen, waarvoor in de twee Nederlandsche havens gestaakt werd,
waren vrijwel gelijk, doch het is eigenaardig den invloed na te gaan, dien de
syndikalistische taktiek op verloop en resultaat
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der Amsterdamsche staking had. In Rotterdam, waar deze invloed afwezig was,
beperkte de staking zich tot de zeelieden. De moderne leiders wisten, ondanks de
ongunstige omstandigheid, dat slechts 400 van de 3000 zeelieden georganiseerd
waren, terwijl bovendien in dit bedrijf gemakkelijk onderkruipers aan te werven zijn,
van de bereidheid der reeders om de loonen te verhoogen en enkele verbeteringen
aan te brengen, gebruik te maken, waarbij zelfs erkenning der organisatie verkregen
werd. Zoo eindigde de Rotterdamsche staking op een voor de arbeiders voordeelige
en eervolle wijze.
In Amsterdam evenwel speelde het syndikalisme nogmaals zijn rol. De leiders
van den Zeeliedenbond weigerden in te gaan op een reeders-aanbod, dat ook hier
verschillende verbeteringen zou hebben gebracht. Inplaats daarvan volgden zij hun
geliefkoosde taktiek en betrokken door middel van ‘sympathie-stakingen’ andere
groepen met andere eischen en belangen in den strijd. Bootwerkers, voerlieden en
schuitenvoerders sloten zich bij de staking aan.
Anderzijds moet worden vermeld, dat de overheid alles deed, wat aan het konflikt
een scherper karakter moest geven. Het optreden van politie, marechaussée en
militairen tegen de ‘kwaadwilligen’, zooals de stakende arbeiders in officieele taal
werden genoemd, was van een ongehoorde hardheid; schietpartijen waren aan de
orde van den dag. Hiertegen kwamen onze vertegenwoordigers in Raad en Kamer
met kracht op en op 11 Juli sprak ik in een groote protestvergadering in het Paleis
voor Volksvlijt. Ik geeselde de houding der autoriteiten en de geweldmaatregelen,
waarmee zij partij kozen voor de werkgevers. Tegenover het geweld riep ik op tot
de eenheid der arbeiders met buitensluiting van taktische geschillen gedurende den
strijd. En in December van dat jaar diende ik in de Kamer een motie
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in, om de regeering uit te noodigen zoodanige maatregelen te nemen, dat een
herhaling van de Amsterdamsche tooneelen, waar de politie het posten van
stakerszijde wilde beletten, voorkomen werd, op grond van de overweging ‘dat
handhaving van de openbare orde dient plaats te hebben met eerbiediging der
wettelijke rechten van beide strijdende partijen, (en) dat hiertoe ook behoort het
recht van vakvereenigingen om te posten.’
Intusschen was de staking te Amsterdam verloren. Reeds na half Juli begon de
stakingsstroom terug te loopen en op 9 Augustus moesten de arbeiders besluiten
de staking op te heffen: een algeheele overgave. In dit geval wierp, zooals te
begrijpen is, de vraag of de syndikalistische stakers moesten worden gesteund,
heel wat stof op. Dat er voor het N.V.V., dat de Rotterdamsche staking moest
steunen, geen aanleiding was, hetzelfde in Amsterdam te doen, was duidelijk. De
syndikalisten, die een zoo onverantwoordelijk spel met de belangen der zeelieden
hadden gespeeld, moesten nu maar zien hun eigen boontjes te doppen. Doch in
het P.B. stelden Wibaut, Mendels en van der Goes voor, dat de Partij wel officieel
steun aan de Amsterdamsche stakers zou verleenen. Na een rede van Oudegeest,
die namens het N.V.V. aanwezig was, verklaarde de meerderheid van het P.B. zich
er tegen.
Moreelen steun gaven de vertegenwoordigers onzer Partij en ‘Het Volk’ zooveel
mogelijk, doch verder konden wij, in verband met onze nauwe relaties met het N.V.V.
niet gaan. Pas na afloop der staking verscheen in ‘Het Volk’ een serie artikelen van
Eduard Polak, ook als brochure uitgegeven, waarin de taktiek der syndikalistische
leiding scherp werd gekritiseerd.
Verschillende partijgenooten evenwel, speciaal uit het kamp der vroegere ‘Nieuwe
Tijd’-groep, bleven tegen het P.B.-besluitageeren; hun standpunt werd door Snee-
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vliet in een goed geschreven, maar daarom nog niet goed doordachte brochure
verdedigd en op het kongres te Leiden van 1912 kwam de kwestie uitvoerig ter
sprake. Vooral bleek er verzet tegen het idee, dat de Partij altijd, bij iederen vakstrijd
de taktiek van het N.V.V. zou moeten volgen. Het hoogtepunt vormden de twee
groote redevoeringen van Oudegeest en Wibaut, de eerste ter verdediging, de
tweede ter kritiseering der door de meerderheid van het P.B. gevolgde taktiek.
Oudegeest sprak duidelijk uit, dat verwijdering tusschen Partij en Vakbeweging het
gevolg zou zijn geweest van Partij-steun aan de syndikalistische stakers, Wie deze
debatten naleest, wordt getroffen door de waardigheid van toon en de zakelijke
argumentatie der standpunten.
Wat mijn standpunt betreft: de meening, dat de Partij bij alle stakingen de leiding
van het N.V.V. moet volgen, kan ik niet zonder meer deelen. Voor dergelijke vragen
kan een dogma of algemeen partijbesluit geen oplossing brengen; het is een kwestie
van mentaliteit, niet van reglement. In dien tijd, toen het N.V.V. nog steeds een
zwaren strijd had te voeren tegen de anarchistische en syndikalistische methodes,
die evenzeer de Partij bedreigden, was ondersteuning van het N.V.V.-standpunt
voor ons aangewezen. Bovendien moet altijd de vraag onder de oogen worden
gezien of de Partij door apart optreden niet een breuk met de moderne vakbeweging
riskeert. Meer dan eens heb ik om een breuk met het N.V.V. te vermijden mijn eigen
opinie terzijde gesteld. Ik ging steeds van het standpunt uit, dat àls er een konflikt
kwam, het over een kwestie van vitaal belang moest zijn. Toen bijv. eenige jaren
geleden bij de N.V.V-leiding plannen bestonden voor een fusie met de neutrale
vakbeweging, met opoffering van de innige samenwerking met de S.D.A.P., heb ik
gezegd: ‘Als jullie het zoover laat komen, dàn gaan we vechten!’
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De bovenbeschreven wrijving had ten gevolge, dat een kommissie door Partij en
Vakbeweging werd ingesteld, die moest trachten de verhouding tusschen de twee
deelen van de arbeidersbeweging definitief te regelen. Voor de Partij hadden zitting
Vliegen, Wibaut en ik, voor het N.V.V. Oudegeest, van de Tempel en Bruens, terwijl
Ankersmit als sekretaris optrad. Nadat in het buitenland de noodige inlichtingen
waren ingewonnen omtrent de daar bestaande verhoudingen, maakte de kommissie
met haar arbeid een aanvang, doch de omstandigheden van die jaren waren nog
niet van dien aard, dat de kwestie definitief geregeld kon worden en de kommissie
is al spoedig in haar werk blijven steken. De rede, door mij op 17 Februari 1912 bij
de algemeene beschouwingen in die kommissie gehouden, is als uiting van mijn
weinig parlementaire gezindheid in dien tijd en als verklaring van later aangenomen
houding, van genoeg belang, om er hier eenige passages uit aan te halen.
Ik wees op het algemeene verschijnsel, dat er met vakaktie alleen voor de
arbeiders zoo weinig te bereiken viel, waardoor de vakbeweging zich steeds meer
tegen het kapitalisme als zoodanig keerde en dus den politieken kant uit ging. In
de politieke vragen eischte ik voor de Partij de leiding op: ‘Ik meen, dat volgens de
geheele maatschappelijke ontwikkeling de vakbeweging ook moet inzien, dat er in
de sociaal-demokratie een sterker potens aanwezig is van datgene, wat juist het
meest noodige in de vakbeweging is.’ Ik oordeelde, dat de tijd gekomen was, om
de vakbondsaktie meer in dienst te stellen van den politieken strijd. Zonder de
vervanging der parlementaire aktie door de algemeene werkstaking te aanvaarden,
meende ik, dat wij uit de achteruitgaande beteekenis van het parlement onze
konklusies moesten trekken. De verminderde beteekenis van het parlement had,
zoo betoogde ik, als
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oorzaak den stijgenden invloed van het proletariaat, waardoor de parlementen voor
de bourgeoisie een gevaar werden, welker macht zij verminderen wilden. ‘Ook in
ons land tracht men het parlement te diskrediteeren en zijn invloed te verzwakken....
Er komt bij, dat de parlementaire vraagstukken steeds meer in details afdalen, dat
de neiging opkomt, om de regeling meer en meer aan de regeering over te laten.’
Daarom wilde ik, ‘dat de massa-beweging buiten het parlement van meer beteekenis
wordt, dat dus het belang toeneemt van demonstraties, van een flinke revolutionaire
pers en van een nauw samengaan tusschen vakbeweging en sociaal-demokratie.’
Ik had als verdediger van de belangen van het spoorwegpersoneel in de Kamer
steeds in goede kameraadschap samengewerkt met het bestuur van de Ned. Ver.
van Spoor- en Tramwegpersoneel (de N.V.). Ik ontving van hen het materiaal, dat
ik in de Kamer noodig had en mijn aktie werd voor hen van groot belang, toen in de
persoon van Regout een minister van Waterstaat optrad, noch van zakenkennis,
noch van haat tegen de zelfstandige vakbeweging en het socialisme gespeend,
Tegenover zijn vijandig optreden de leiding van den vakbond te voeren, was geen
gemakkelijke taak. De toenmalige voorzitter der N.V., Sneevliet, bezat vele
eigenschappen, die hem tot een ijverig en bekwaam verdediger van het
spoorwegpersoneel maakten. Ik werkte met genoegen met hem samen en de
wederzijdsche verhouding was van vriendschappelijken aard.
Bij mijn jaarlijksche Kerstrede te Amsterdam van 1911 antwoordde ik Wijnkoop,
die de S.D.A.P. verweten had, dat haar leden, voorzoover bij de H.IJ.S.M. werkzaam,
niet meewerkten tot het oprichten van afdeelingen van de N.V., dat ik het ook
verstandiger vond om, als men als sociaal-demokratisch beambte in een of
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andere plaats alleen stond, voorzichtig te zijn en niet een offer te brengen, dat ook
aan de vakorganisatie geen voordeel opleverde, daar de H.IJ.S.M. een ieder, die
zich bij de N.V. aansloot, onherroepelijk ontsloeg. Dat de ‘Tribune’ mij naar aanleiding
van deze uitlating aanviel, lag voor de hand, doch hoe groot was mijn verbazing,
toen ook Sneevliet zich in het orgaan van de N.V. bij Wijnkoop's aanval aansloot.
Ik achtte dit optreden van Sneevliet te ernstiger, omdat zijn brochure over de
Zeeliedenstaking voorzien was van een Voorwoord van mevrouw Roland Holst,
waarin zij de weigering van het P.B., om de syndikalistische stakers te steunen, fel
kritiseerde en haar geestverwanten aanraadde om, indien het volgende Partijkongres
der S.D.A.P. die houding van het P.B. niet afkeurde, de Partij te verlaten en zich bij
de S.D.P. aan te sluiten. Ook de sekretaris der N.V., Nathans, overigens een
sympathieke figuur en wakker strijder, had zich bij de S.D.P. aangesloten, toen nog
niet begrijpend van hoeveel beteekenis dat verlaten van de groote arbeiderspartij
om zich bij een groepje dissidenten aan te sluiten, voor een bestuurder van een
vakorganisatie was. Sneevliet deelde mij mee, eveneens naar de S.D.P. te willen
overgaan, niet, omdat hij de taktiek van Wijnkoop bewonderde, doch juist om die
taktiek te bestrijden! Een en ander gaf aan zijn artikel in het Orgaan een ernstig
karakter. Ik behandelde de kwestie in eenige artikelen in ‘Het Volk’, waarin ik
betoogde, dat het ‘eerst noodige’ voor een grooten vakbond was, zich de goede
samenwerking met de S.D.A.P. te verzekeren. Ik schreef: ‘Er wordt veel getracht
naar “eenheid”. Eenheid tusschen sociaal-demokratie en vakbeweging; eenheid in
het socialisme; eenheid tusschen theorie en praktijk, enz. Laten allen, die deze
eenheid ernstig willen, zorgen, althans één te zijn met de werkelijke stukken macht,
door het Nederlandsche proletariaat op den
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grondslag van den klassenstrijd veroverd. Dat moet van elke verdere uitbreiding
der eenheid het uitgangspunt - dat moet van de kristallisatie der Nederlandsche
arbeidersklasse rondom het socialisme de harde kern zijn.’
Deze zaak heeft in de N.V., in partijkringen en zelfs in de burgerlijke pers het
noodige opzien gebaard. Over het algemeen was het mijn gewoonte mij buiten de
inwendige aangelegenheden der vakbonden te houden, doch hier was een vraag
van algemeen belang aan de orde, de vraag namelijk, aan welke voorwaarden de
bestuurders van een vakbond moeten voldoen om het noodzakelijk vertrouwelijk
overleg over zaken van politieken aard met de politieke partij der arbeidersklasse
mogelijk te maken. Intusschen achtte ik het niet geraden, de zaken op de spits te
drijven en ik verklaarde mij dus in een samenkomst met een delegatie van het
N.V.-bestuur bereid, met terzijdestelling van de bestaande grieven, de vroegere
verhouding te herstellen. Hierbij speelde mijn hoop, dat Sneevliet nog tijdig den
ernst der zaak zou inzien, een rol.
Toen nu echter het Kongres van Leiden niet voldeed aan de bovenvermelde
sommatie van mevrouw Holst, om zijn afkeuring over het P.B. uit te spreken, volgde
Sneevliet als een getrouw volgeling haar parool op, verliet onze Partij en, wat erger
was voor zijn vakbond, sloot zich aan bij de S.D.P. Hij bleek de bedoeling te hebben
zijn bond in de partijtwisten te betrekken: in het ‘Orgaan’ noodigde hij zijn leden in
manifestvorm uit over zijn partijwisseling te gaan polemiseeren en verleende daardoor
aan de kwestie meer en meer het karakter van een persoonlijk geval-Sneevliet.
Ik zal niet verder ingaan op het verwarde verloop dezer zaak. Genoeg zij het te
vermelden, dat Sneevliet zonder dringende reden als voorzitter van de N.V. bedankte
en nog verdere machtelooze pogingen aan-
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wendde om sensatie te verwekken. Na reeds in het eind van hetzelfde jaar de S.D.P.
weder den rug te hebben toegekeerd, begaf hij zich naar Indië, waar hij een nieuw
arbeidsveld vond. Het waren Moltmaker en zijn vrienden, die zijn taak aan het hoofd
van de Nederlandsche Vereeniging overnamen. In de krisis was het ledental der
N.V. van 2700 tot 1800 teruggeloopen en minister Regout had gelegenheid in de
Kamer te spreken van de N.V., die ‘op apegapen’ lag.
Aan de mannen, die in deze moeilijke periode de taak van leiding en wederopbouw
op zich namen en die taak met sukses volvoerden, zij hier mijn warme hulde
gebracht.

Eindnoten:
minder provoceerende signatuur = een de tegenstanders minder uittartende wijze van optreden.
speetwetje: wet betreffende het haringspeten, 1902.
Groen van Prinsterer. 1801-1876, de eerste leider der anti-revolutionaire partij, die de richting
van die partij heeft aangegeven.
Thorbecke, 1798-1872, leider en geestelijk voorganger der liberalen.
likwidatie = afwikkeling.
stimuleerend = aanvurend.
potens = hoeveelheid kracht van een bepaalden aard.
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VII. In de branding van den kiesrechtstrijd
DE GRONDWETSKOMMISSIE VAN 1910 - DE HOUDING VAN DR. KUYPER - HET FIASKO DER
RECHTERZIJDE - ‘OP DE LANGE JACHT’ - MEVROUW ROLAND HOLST ALS POLITIEKE FIGUUR

- HET LEEUWARDER KONGRES - KOMITEE VOOR HET VOLKSPETITIONNEMENT - GROOTSCHE
BETOOGING TE AMSTERDAM - ROODE DINSDAGEN - ‘OP DE MAT’ - OBSTRUKTIE IN DE
KAMER - HET VERLOOP VAN DEN VERBODEN OPTOCHT - VOORLOOPIG RESULTAAT
De aktie voor het algemeen kiesrecht, onder onze leiding gevoerd, had in de
rechtsche partijen wel zooveel weerklank gevonden, dat het ministerie-Heemskerk,
ook na zijn verkiezingsoverwinning van 1909, de kiesrecht-kwestie niet geheel kon
laten rusten. Reeds in de Troonrede van 1909 kondigde de regeering aan een
staatskommissie te zullen benoemen, ten einde te onderzoeken, welke wijzigingen
in de Grondwet behoorden te worden aangebracht. In deze kommissie, die uit 19
leden bestond, had ik als eenige sociaal-demokraat zitting.
Van te voren had de heer Heemskerk mij verzocht voor een onderhoud over deze
zaak bij hem te komen. Hij deelde mij mee, dat het in zijn bedoeling lag, ook mij in
die kommissie te benoemen, doch hij zeide eerst te willen weten of ik er bezwaar
tegen had zitting te nemen in een kommissie, waarvan ook dr. Kuyper deel uitmaakte.
Dit natuurlijk in verband met de debatten over de ‘lintjeskwestie’, die kort tevoren
hadden plaats gehad. Ik antwoordde, dat ik geen reden zag in het door hem gestelde
geval het lidmaatschap van de kommissie af te wijzen.
Voordat ik op het werk van die kommissie nader inga, moet ik spreken over mijn
verhouding tot dr. Kuyper. Na mijn aanval op hem in de Kamer, kon hij er misschien
bezwaar tegen hebben, met mij te vergaderen,
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maar van mijn kant bestond er niet de minste reden om niet de gewone
beleefdheidsplichten tegenover hem in acht te nemen. In de lintjeszaak had ik naar
beste weten mijn plicht vervuld, maar eenig parti pris tegen dr. Kuyper had mij daarbij
niet geleid.
Toen nu de kommissie bijeenkwam, had ik mij de vraag te stellen of ik mij, door
Kuyper mijn hand toe te steken, aan een weigering om die hand te grijpen, zou
blootstellen. Ik besloot voorloopig een afwachtende houding aan te nemen. In een
middagzitting werd ik door twee leden der kommissie, de heeren Cort van der Linden
en Oppenheim, aangesproken en toen het gesprek was afgeloopen, wilde ik mij
naar mijn stoel begeven. Daar had zich Kuyper zóó geposteerd, dat ik mijn plaats
niet kon bereiken, zonder dat hij de zijne verliet. Natuurlijk kon dat voor mij geen
beletsel zijn, om door te gaan en toen ik in zijn nabijheid gekomen was, reikte hij
mij de hand en vroeg mij naar mijn gezondheid. Ik beantwoordde zijn begroeting
op de gebruikelijke wijze.
Ook in de Kamer was de houding van dr. Kuyper tegenover mij en mijn vrienden
van dien aard, dat men zich moest afvragen, welke gevoelens en bedoelingen hem
daarbij bezielden. Toen wij, bijvoorbeeld, in de antichambre bezig waren onze jas
aan te trekken, schoot hij plotseling op Schaper toe, om dezen daarbij behulpzaam
te zijn. Een ander maal, toen ik een lange rede gehouden had en mij opmaakte om
de Kamer te verlaten, stond, ongeveer voor den zetel van den voorzitter, plotseling
dr. Kuyper voor mij en daar, ‘voor het aangezicht der natie’, presenteerde hij mij
een doosje bonbons. ‘Bedien je’, zei hij, ‘je hebt drie uur gesproken en het is goed
voor je keel.’ Wilde hij door een dergelijke handelwijze zijn christelijke
vergevensgezindheid toonen, of was het hem er om te doen op deze wijze de spons
te halen over een voorval, waarvan
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KIESRECHTBETOOGING, Amsterdam 1910
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VOORBEREIDING VOOR DE EERSTE ROODE DINSDAG IN 1911 (‘De Courant’)
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de herinnering hem eenigszins pijnlijk moest zijn?
De Grondwetskommissie, waarvan de heer Heemskerk zelf voorzitter was, hield
zitting van 2 Mei 1910 tot 22 April 1912. Zij hield zich met alle hoofdstukken der
Grondwet bezig, doch daar haar arbeid niet heeft geleid tot een Grondwetsherziening,
kan ik er slechts zeer kort over spreken, hoewel de notulen der 54 vergaderingen
een schat van kennis op staatsrechtelijk gebied bevatten. Trouwens onze eerste
mannen, politici en rechtsgeleerden, hadden er zitting in. De eigenlijke aanleiding
tot deze poging tot Grondwetsherziening bleef het algemeen kiesrecht, door onze
agitatie tot dè brandende kwestie gemaakt, zoodat ik vooral bij de behandeling van
deze vraag een groot aandeel in de beraadslagingen had te nemen. Ik heb geen
reden bij het vele, dat ik reeds over het algemeen kiesrecht heb gezegd, hier een
overzicht van mijn redevoeringen in de Grondwetskommissie te voegen. Men vindt
het voornaamste op blz. 97, 129 en 138 van de notulen der kommissie. Bij het
nalezen van deze redevoeringen zal men opmerken, dat ik toen nog een voorstander
was van het referendum, op welk standpunt ik later, bij de Grondwetsherziening
van 1917, ben teruggekomen. De vrijzinnig-demokraat Drucker was er toen een
scherp tegenstander van. Ik verzette mij tegen alle plannen om tegenover uitbreiding
van het kiesrecht op een of andere wijze de macht van de Eerste Kamer te
versterken, terwijl ik ook onze principieele bezwaren tegen het bestaan zelf van die
Kamer ontwikkelde. Verder kwam ik in die kommissie, evenals later, op tegen het
voornemen, stemplicht in te voeren.
De strijd over artikel 80 der Grondwet, waarbij het kiesrecht voor de Tweede
Kamer werd geregeld, gaf een beeld te aanschouwen van de overgroote verdeeldheid
der burgerlijke partijen op dit punt, waarbij echter
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bij enkelen een neiging viel waar te nemen, zich bij het algemeen kiesrecht voor
mannen en het wegnemen der beletselen in de Grondwet tegen algemeen
vrouwenkiesrecht, neer te leggen. De debatten in de kommissie liepen allereerst
over de beginselvraag: individualistisch kiesrecht of organisch kiesrecht
(huismanskiesrecht; zie blz. 10). En nu was het eigenaardig, dat omtrent het laatste
zelfs geen eenheid bestond onder de kalvinisten onderling. De heer Lohman ging
zoover, dat hij het organisch karakter van het huismanskiesrecht rondweg ontkende,
terwijl Kuyper hierop grooten nadruk legde en de zaak bleek op te vatten als een
kwestie van prestige terwille van zijn vroeger beleden beginselen. Hij stelde namelijk
op den voorgrond, dat men, om het zoogenaamd organisch beginsel van zijn partij
te erkennen, wel het huismanskiesrecht moest opnemen. Doch de uitwerking van
dat organisch beginsel in de praktijk was zóó, dat hij, behalve aan den huisman,
ook aan ‘gelijkgestelden’ het kiesrecht wilde verleenen. Op mijn vraag, aan welk
beginsel dan die ‘gelijkgestelden’ hun kiesrecht ontleenden en of daarmede dan
niet het individualistisch kiesrecht werd binnengehaald, bleef Kuyper mij het antwoord
schuldig.
Om uit de verwarring te komen, werd tenslotte besloten de verdere uitwerking
van artikel 80 en de daarmee samenhangende artikelen aan een subkommissie op
te dragen, waarin werden benoemd de heeren Kuyper, de Savornin Lohman, Drucker,
van der Feltz, van Nispen tot Sevenaer, Troelstra en van der Velde. Ik kreeg thans
nader gelegenheid de heeren Kuyper en Lohman samen aan het werk te zien. Toen
de arbeid der subkommissie zoover was gevorderd, dat een voorstel aan de groote
kommissie moest worden geformuleerd, stelde Kuyper, de voorzitter, plotseling tot
algemeene verbazing voor, in het geheel geen voorstel te doen. Dit wekte vooral
de verontwaardiging op van den heer Lohman, die, hij
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mocht dan zijn, wie hij wilde, niet van draaierijen hield. Hij sprong van zijn zetel op
en liep naar den kapstok, waar hij zijn hoed nam en uitriep: ‘Ik neem mijn demissie’.
Toen gebeurde het ongelooflijke: het was de sociaal-demokraat, die moest trachten
de twistende christenen te verzoenen; het gelukte mij den heer Lohman te bewegen
zijn plaats aan de kommissietafel weer in te nemen. Het gevolg was, dat men na
dit incident ons beiden in het koffie-uur kon zien konfereeren over de beste manier
om Kuyper's obstruktie-politiek in de subkommissie tegen te gaan.
Zoo werd een voorstel samengesteld, niet voor een volledig artikel 80, maar
slechts voor verschillende onderdeelen van dat artikel, die met grooter of kleiner
meerderheid door de subkommissie waren aangenomen, als een leiddraad voor de
groote kommissie bij haar verderen arbeid; de meerderheid had zich in beginsel
voor huismanskiesrecht verklaard. In een aan het verslag der subkommissie
toegevoegde eigen nota diende ik een voorstel tot onbeperkt algemeen kiesrecht
in.
Ondanks langdurige besprekingen verwierp de groote kommissie alle voorstellen
inzake artikel 80. Het was vooral het verschil tusschen de heeren Lohman en Kuyper
inzake het huismanskiesrecht, waarop zelfs onder de tegenstanders van algemeen
kiesrecht de eenheid afstuitte. Daar de kommissie op dit punt haar taak niet had
vervuld, formuleerde de regeering voor het voorstel tot Grondwetsherziening, dat
zij in Februari 1913 indiende, zelfstandig een artikel 80, waarbij het kiesrecht voor
de Tweede Kamer zou worden toegekend aan de ‘mannelijke ingezetenen, tevens
Nederlanders, die den leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en aan het hoofd van een
gezin staan of zonder aan het hoofd van een gezin te staan, als zelfstandige
personen in de maatschappij optreden’. Hier kreeg dr. Kuyper dus zijn zin. Daar
deze voorstellen nimmer in behan-
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deling zijn gekomen, is het onnoodig er nader op in te gaan.
In een afzonderlijke nota aan de koningin, die door mij aan het verslag van de
Grondwetskommissie werd toegevoegd, toonde ik met voorbeelden aan, dat het
werk van de kommissie in reaktionaire richting wees. De kommissie immers wilde
de bestaande rechten en voorrechten van het koningschap nog uitbreiden; de positie
der Staten-Generaal als deel der wetgevende macht verzwakken; den invloed des
volks op de Tweede Kamer verminderen; de positie der Eerste Kamer ten nadeele
van die der Tweede versterken; aan de gemeenteraden het bestuur der gemeenten
ontnemen; den financieelen band tusschen kerk en staat nauwer aanhalen en de
taak der overheid ten opzichte van de oprichting en het beheer der lagere school
achterstellen bij het partikulier initiatief. Ik motiveerde vervolgens de noodzakelijkheid
van algemeen kiesrecht en konstateerde, ‘dat haar langdurige en ernstige arbeid
op het punt, waarop Grondwetsherziening het meest urgent is en dat zelfs de
aanleiding tot de aangevangen herziening was, namelijk wijziging van artikel 80,
zonder positief resultaat is geweest’
Zoo was de arbeid dezer groote en geleerde kommissie een volkomen fiasko
geworden en onze kiesrechtbeweging kreeg door deze betuiging van onmacht van
de eerste mannen der politieke en geleerde wereld een forschen stoot vooruit. De
poging om de Grondwet, onder rechtsche leiding te schoeien op de demokratische
begrippen en sociale nooden onzer dagen, was mislukt. Na het uiteenspatten van
de liberale zeepbel van het blanko-artikel, nu deze mislukking van een rechtsche
regeering. De noodzakelijkheid, om de sociaal-demokratie een doorslaanden invloed
op ons staatsbestuur te geven, was op duidelijke wijze gedemonstreerd.
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Het geringe sukses, door de verschillende partijen, die het algemeen kiesrecht op
hun program hadden geschreven, bij de verkiezingen van 1909 behaald, had de
kracht van de kiesrechtbeweging in het land niet gebroken; integendeel met
vernieuwden en onverzwakten moed bereidde men zich voor op verderen strijd voor
dezen eisch, die steeds dringender door de massa werd gesteld.
De betooging van 1909 zou in Den Haag worden gehouden en met ijver werd
aan haar voorbereiding gewerkt. In het P.B. maakte de vraag, in hoeverre er met
nieuwe wapenen in den kiesrechtstrijd, als volkspetitionnement en demonstratieve
staking, moest worden gedreigd, een punt van ernstige overweging uit en om in
dezen eenheid van optreden te verzekeren, besloot het P.B. tot een bijeenkomst
met de sprekers op de meeting. In ieder geval zou aan de buitenwereld duidelijk
moeten worden gemaakt, dat de eisch van algemeen kiesrecht onverzwakt werd
gehandhaafd en dat het gebruikelijke strijdmiddel, een nationale betooging op
Zondag, door een krachtiger middel zou worden vervangen.
Van de betooging in Den Haag kon tenslotte niets komen, daar de demonstratie
wegens dreigend choleragevaar door den burgemeester werd verboden. Na het
advies van den hoofd-inspekteur van de Volksgezondheid te hebben ingewonnen,
besloot ook het P.B. de meeting niet te doen doorgaan, doch in verschillende
plaatsen in het land gewestelijke kiesrechtbetoogingen te organiseeren. Hoewel de
tijd van voorbereiding zeer kort was, kwamen deze nog in een aantal steden tot
stand. Op de Amsterdamsche meeting trad ik als spreker op, waar ik mij strikt aan
het konsigne hield en van een algemeene staking niet repte.
Op 2 Oktober 1909 had een konferentie plaats tusschen het P.B. en het
N.V.V.-bestuur over de verscherping
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van de kiesrecht-aktie. Ik heb reeds meegedeeld, dat daarvoor drie middelen in
aanmerking kwamen: het houden van de betooging op den derden Dinsdag in
September, tegelijk met de opening der Kamers; een volkspetitionnement; een
demonstratieve algemeene staking. Op de konferentie van 2 Oktober bleek, dat van
een demonstratieve staking geen sprake zou kunnen zijn, omdat daartegen in de
leidende kringen der vakbeweging overwegend bezwaar bestond. Dit standpunt
werd door Oudegeest ontwikkeld. Toen uit zijn woorden bleek, dat het besluit tot
een demonstratieve staking zeker een breuk tusschen Partij en Vakbeweging
tengevolge zou hebben, raadde ik aan, hoewel zelf voorstander van dit middel, er
voorloopig van af te zien. Ik wees er op, dat de kiesrechtbeweging nu tien jaren in
gang was, terwijl de oogenblikkelijke politieke toestand zoo ongunstig mogelijk moest
worden genoemd. Daar de idee van een weekdagbetooging nog niet rijp was, drong
ik aan op een volkspetitionnement. Met deze opvatting konden beide besturen zich
vereenigen, zoodat besloten werd, dat het P.B. een voorstel in dien zin aan het
volgende Partij-kongres zou voorleggen.
Dat kongres had te Leeuwarden plaats. Ik had daar het kiesrechtvoorstel zullen
inleiden, maar bij mijn bezoek aan de overstrooming in Friesland, toen ik in hooge
waterlaarzen over ondergeloopen landen en in het niet verzonken wegen had
gewaad, terwijl ik menige boerenplaats bezocht om mij op de hoogte te stellen van
den toestand van het vee, had ik een leelijke bronchitis opgeloopen, die mij dwong
het bed te houden.
Zoodoende kon ik op het kongres niet aanwezig zijn, wat niet zoo'n bezwaar was,
omdat ik vanuit mijn bed het debat over de politieke situatie in het algemeen reeds
schriftelijk had gevoerd. Het Weekblad immers, na het Deventer kongres opgericht,
voelde zich natuurlijk verplicht de noodige kritiek op de Partij en haar
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leiding uit te oefenen. Bizondere aandacht wekte deze kritiek niet, doch dit werd
anders, toen in de Weekbladnummers van 24 December 1909 tot 18 Februari 1910
mevrouw Roland Holst den begrootingsarbeid der Kamerfraktie onder de marxistische
loupe nam en daarbij op de te verwachten ‘revisionistische’ steenen en oneffenheden
stuitte. Tien weken achtereen kabbelde de stroom harer afkeuring en veroordeeling
langs mijn vensters. Toen zij eindelijk had opgehouden, achtte ik mij zoowel bevoegd
als verplicht, haar direkt van antwoord te dienen. Vanaf mijn bed dikteerde ik aan
mijn vrouw mijn repliek, die stof bood voor een serie van dertien achtereenvolgende
artikelen. Reeds de titel van de serie ‘Op de revisionisten-jacht’ wekte een zekere
ontsteltenis onder de partijgenooten, die zich rondom de bestrijdster der fraktie
pleegden te scharen en er werd zelfs gesproken over ‘aanranding der vrijheid van
kritiek’, waarbij echter over het hoofd werd gezien, dat ook de Kamerfraktie en haar
aanvoerder in het genot van die vrijheid behoorden te worden gelaten. Als men zich
in die dagen onder partijgenooten bevond, kon men hooren zeggen, dat Troelstra
‘op de lange jacht’ was.
Mevrouw Holst verweet de fraktie, dat deze teveel van de vrijzinnigen verwachtte;
de lintjeszaak had ik heelemaal verkeerd aangepakt, immers de klassenstrijd was
daarbij niet genoeg op den voorgrond gekomen; de aktie voor den tienurendag zou
een volkomen mislukking zijn; wij moesten nu inzien, dat de Groninger schoolmotie
een groote fout was geweest en in de S.D.A.P. moest een beweging voor de
verplichte neutrale staatsschool in het leven worden geroepen, enz.
Een feit is, dat mij de artikelenstroom van mevrouw Holst lang niet onwelkom
was. Zij bood mij een schitterende gelegenheid hangende vraagstukken van
partijtaktiek, niet slechts door mevrouw Holst, maar ook
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vaak door gewone partijgenooten niet al te goed begrepen, rustig en meer uitvoerig
te bespreken. Ik durf gerust zeggen, dat mijn dertien artikelen èn in stylistisch èn in
polemisch opzicht behooren tot het beste, wat door mij op dat gebied is geleverd.
Zij vormen samen een leiddraad voor praktische politiek. Hoewel mijn artikelen in
den meest gematigden en hoffelijken toon zijn geschreven, bleef er van de
beweringen van mevrouw Roland Holst en haar geheele politiek standpunt niets
over. Misschien heeft zij in de vele jaren, die sedertdien verloopen zijn, gelegenheid
gevonden, den raad op te volgen, die ik haar aan het slot gaf in de volgende woorden;
‘Als deze begaafde partijgenoote, die nog een lang leven van werken en strijden
voor zich kan hebben, daarvan nu eens een klein stukje allereerst ging besteden
om zich te bezinnen over haar eigen werken en willen, over de tien jaren van
optornen tegen den gang van zaken in de sociaal-demokratie ten onzent en de
twijfelachtige resultaten, daarmede verkregen.... als zij, de verwoede kritikus op
anderen, eens ernstige zelfkritiek wilde gaan oefenen.... misschien dat zij ons dan,
althans ten deele, gelijk zou geven.’
Door de gevoerde polemiek was het pleit voor mevrouw Holst op het Leeuwarder
kongres reeds bij voorbaat verloren en het is te begrijpen, dat zij in een ietwat
mismoedige stemming verkeerde. Zij klaagde over bestrijding en tegenwerking uit
de Partij, maar haar optreden te Leeuwarden was er niet naar, om daarin verbetering
te brengen. Haar rede was van een zeldzame onhandigheid en zij liet reeds het
idee doorschemeren om zich uit de Partij-propaganda terug te trekken. Moet
eenerzijds worden erkend, dat de houding van het kongres tegenover haar niet in
overeenstemming was met de hoogachting en waardeering, waarop zij aanspraak
mocht maken, anderzijds is het niet tegen
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te spreken, dat haar optreden tot verzet en wrevelige interrupties noopte.
Na het kongres heeft mevrouw Holst een reis naar Teneriffe gemaakt, waar zij
‘De vrouw in het woud’ schreef, een boek, dat een dichterlijke weergave kan worden
genoemd van alles, wat zij in de Partij had moeten verkroppen. Reeds in 1911 verliet
zij de S.D.A.P. om haar pelgrimstocht door verschillende vereenigingen en partijen
te beginnen.
Mevrouw Roland Holst is een onzer grootste dichters, doch in haar optreden in de
praktische politiek werd zij gehinderd door twee fouten: 1e, gebrek aan levenskennis
en wezenlijk kontakt met de massa; 2e, gebrek aan humor. Zonder humor, die
ontspruit aan het besef te staan boven de onvermijdelijke tegenslagen in het leven,
is de politieke strijd niet vol te houden. En haar eerstgenoemde fout had tengevolge,
dat zij stond buiten de ware innerlijke gemeenschap met de klasse, die zij met de
meest edele gevoelens bezield, wilde voorgaan. Uit een patricisch burgergeslacht
gesproten, is zij tot de arbeidersbeweging gekomen om deze te leeren en den weg
te wijzen. Dat zij van haar kant veel van de arbeidersklasse moest leeren, heeft zij
nooit voldoende beseft. De reëele zin van den gemiddelden arbeider begreep zij
niet, was haar veeleer een doorn in het oog. De proletariër was voor haar meer een
sociaal-politiek begrip dan een levend mensch.
Politieke flair ontbrak haar geheel. Op een kongres heb ik haar eens toegevoegd:
‘Mevrouw, de goden hebben u de kompôte-schotel volgeworpen; uw dichterlijke en
wetenschappelijke gaven, uw genialiteit op zoo menig gebied, geven u een hooge
plaats onder uw medemenschen. Maar één ding mist gij: geschiktheid voor den
gewonen politieken strijd.’ Op het politieke terrein, waar zij de noodige takt en kennis
miste, was zij een
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verdwaalde. Haar politiek hield niet rekening met jaren, maanden en weken, maar
slechts met eeuwen. In de normale tijden, die wij hebben beleefd vóór den oorlog
kon het geld van den klassenstrijd slechts als pasmunt worden uitgegeven. Mevrouw
Holst echter erkende dit niet; voor haar begon het pas bij den rijksdaalder. Alles wat
wij konden verkrijgen of tot stand brengen, was reeds bij voorbaat gedoemd om
door haar als niets waard en schadelijk te worden afgekeurd. Een groote historische
visie had zij zeker, maar tè groot om het dagelijksch werk en strijden der Partij in
zijn waarde te zien. Zij zag ons van een afstand en daardoor zoo vaag, dat
gedroomde gevaren voor haar werkelijkheid en onze figuren vaak karikaturen
werden. Als propagandiste had zij ontzaglijke bekwaamheden, maar een vaste kern
te vormen, waar omheen een massabeweging kon worden opgebouwd, daartoe
was zij niet in staat.
De arbeidersbeweging zag zij bij voorkeur van den tragischen kant. De Russische
revolutie van 1905 bracht haar tot het schrijven van een drama: ‘De Opstandelingen.’
Zij moet veel hebben geleden bij de tallooze teleurstellingen, die de socialistische
arbeidersbeweging, waaraan haar hart hing en waarop haar hoop gevestigd was,
haar heeft berokkend. Haar vergeefsche pogingen de beweging in ons land te
brengen op zuiver marxistische banen - door haar zelf thans met de meeste
beslistheid bestreden - en haar eenzame omzwervingen door de woestijn van ons
politieke en publieke leven, moeten het diepste meegevoel wekken. Ik heb haar bij
die omzwervingen en bij de glanzen, die zij van zich wierp, vaak met een dwaallicht
vergeleken en zou met name hen kunnen noemen, die door dat dwaallicht aangelokt
en in het moeras verstikt zijn.
Ik schrijf dit alles zonder eenige bitterheid. Haar aktie tegen mij heb ik steeds als
de uiting van een zuiver
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karakter kunnen beschouwen en mijn eerbied en sympathie voor deze hoogstaande
vrouw zijn daarbij onverzwakt gebleven.
Op het Leeuwarder kongres nam Schaper mijn taak op uitnemende wijze over. In
een zeer gedokumenteerde rede lichtte hij het petitionnementsvoorstel toe, terwijl
hij namens het P.B. het vooral door mevrouw Roland Holst verdedigde idee, om
aan de aanbieding van het petitionnement een demonstratieve algemeene staking
te verbinden, afwees. De motie, die na verwerping der amendementen met
algemeene stemmen werd aangenomen, hield het besluit tot een volkspetitionnement
in; een demonstratie te Amsterdam op den Zondag voor de Kamer-opening in 1910
zou de inzet zijn. Hiermede was een aktie ingeleid, die alle krachten der Partij in
het geweer bracht in één gezamenlijk optreden en de Partij in kontakt bracht met
groote groepen arbeiders, die voorheen door onze propaganda niet waren bereikt.
De kiesrechtmeeting van 1910, te Amsterdam, droeg het karakter van kracht en
geestdrift, dat een goed begin vormde voor den strijd voor het volkspetitionnement.
Op het IJsklubterrein waren 25.000 demonstranten bijeen, een aantal, dat nog
nimmer was bereikt. Het was of over de geheele Nederlandsche arbeidersbeweging
een vloedgolf van nieuw leven was gekomen.
Het P.B. had voor de aktie voor het petitionnement een speciaal komitee in het
leven geroepen, waarvan ik als voorzitter optrad, terwijl één der redakteuren van
‘Het Volk’, Hegeraat, voor deze aktie zoodanig werd vrijgemaakt, dat hij er al zijn
tijd aan kon besteden. Een afzonderlijk bureau werd gehuurd en elke week
vergaderden wij. Het komitee had te zorgen voor voldoende gedrukt materiaal en
voor sprekers en gaf
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verschillende brochures uit, waarvan de voornaamste was gewijd aan alle
onderdeelen en aan de historie van den kiesrechtstrijd en getiteld: ‘Wat ieder weten
moet. Handleiding in den kiesrechtstrijd.’ Een grootsch opgezette propaganda werd
over het geheele land gevoerd. Te Amsterdam trad ik op in een vijftal openbare
kursusvergaderingen, waar ik dieper op het standpunt der verschillende partijen ten
opzichte van het algemeen kiesrecht en de beteekenis van den eisch zelf inging.
Als lid der Grondwetskommissie was ik gezeten naast den bekenden
staatsrechtsgeleerde professor Oppenheim. Gedurende een der vergaderingen liet
ik hem het verslag zien van zoo'n kursus, om hem te toonen, hoe diep wij voor onze
arbeidersbijeenkomsten op politieke vraagstukken konden ingaan, zonder te moeten
vreezen, niet begrepen te worden. Prof. Oppenheim las het verslag en betuigde zijn
verwondering over den inhoud; hij achtte het een stuk studie van beteekenis.
Het was natuurlijk niet mogelijk op elk der vijf vergaderingen onbeperkte
gelegenheid tot debat te geven; de regeling was zéé, dat vrijzinnige debaters werden
uitgenoodigd op de bijeenkomst aan de vrijzinnige partijen gewijd, enz. Ik herinner
me een debat met den heer Roodhuyzen te hebben gevoerd. Minder gelukkig waren
wij met de heeren van de rechterzijde, die schitterden door afwezigheid. Op de
slotbijeenkomst werd aan de Tribunisten het woord verleend, waarvan Wijnkoop
gebruik maakte; echter niet om op de zaak zelve in te gaan, maar om onze ‘beperking
van het vrije debat’ op de kaak te stellen; dat het bij die gelegenheid niet tot een
vuistgevecht gekomen is, mag een wonder heeten.
Bizondere hulde voor het werk, als lid van het petitionnementskomitee verricht,
verdient behalve de sekretaris Hegeraat onze toenmalige marxistische par-
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tijgenoote Heleen Ankersmit, die zich met al haar krachten aan deze aktie heeft
gewijd.
Eind September 1910 ontving het P.B. een schrijven van den
Vrijzinnig-Demokratischen Bond, met de vraag, of in de petitionnementsaktie
samenwerking tusschen de twee partijen en de unie-liberalen mogelijk zou zijn. In
het P.B. verklaarde ik aan de mogelijkheid van een dergelijke samenwerking niet
te gelooven. Daarvoor was het onderling verschil te groot èn wat den eisch zelf
aanging - de vrijzinnigen eischten niet gelijkelijk algemeen kiesrecht voor de vrouw
en stonden anders tegenover de Eerste Kamer - èn wat de motiveering van die
eischen betrof, die bij het petitionnement, evenals bij ons voorstel tot
Grondwetsherziening van 1903, zuiver socialistisch moest zijn. Op mijn voorstel
besloot het P.B. wèl een konferentie met vrijzinnigdemokraten en unie-liberalen te
houden, doch voor dien tijd ons adres op te stellen en daarin den kiesrechteisch
socialistisch te motiveeren. Op de konferentie zouden wij verklaren geen principieele
wijzigingen te kunnen aanvaarden en in het te verwachten geval, dat de anderen
met ons koncept niet konden meegaan, zouden wij hun in overweging geven liever
een eigen petitionnement te organiseeren.
De konferentie, waaraan ook vertegenwoordigers van het Alg. Ned.
Werkliedenverbond deelnamen, had op 15 Oktober plaats en verliep juist zoo, als
wij hadden verwacht. Een basis voor gemeenschappelijken strijd bleek niet aanwezig
en spoedig daarna openden de vrijzinnigen hun aktie.
Op 18 Oktober werd de tekst van ons petitionnement gepubliceerd. Het is een
uitvoerig stuk, waarin eerst worden opgesomd de nooden der arbeidersklasse, die,
als gevolg van het verzuim der opeenvolgende regeeringen, nog steeds om
voorziening riepen, terwijl werd gewezen op de lasten, tengevolge van het militarisme
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op het volk drukkend. Hieruit werd de konklusie getrokken, dat de arbeidersklasse
zelf invloed op regeering en wetgeving moest verwerven, onder verwijzing naar den
groei van de kiesrechtbeweging en het sukses, dat de aktie in de omliggende landen
had bereikt. De slotzin luidt: ‘Daarom dringen ondergeteekenden er op aan, dat met
dit hun ernstig vertoog de noodige rekening zal worden gehouden, opdat onverwijld
in Nederland een kiesrecht worde ingevoerd, dat overeenkomt met de sociale
verhoudingen en met de onweerstaanbare eischen van een oplevend deel des
volks, bereid in den strijd voor het algemeen kiesrecht die offers te brengen, die
deze strijd van hen mocht eischen.’
Reeds bij de Algemeene Beschouwingen, in November van dat jaar, bracht ik de
aktie voor het petitionnement in de Kamer ter sprake. ‘Vooralsnog’, zeide ik, ‘hebben
wij gemeend een volkomen wettig, ook door andere politieke partijen meer dan eens
gebezigd middel hier in praktijk te moeten brengen,’ en ik voegde er een
waarschuwing aan toe, dat het voor het behoud der orde gevaarlijk zou zijn, aan
het volk nog langen tijd het algemeen kiesrecht te onthouden.
Hoewel er in de Partij eenig verzet was gebleken tegen het voornemen ditmaal
de betooging op een weekdag te houden, besloot het P.B. dit plan toch door te
zetten. Op het Utrechtsch kongres van 1911 leidde ik namens het P.B. deze kwestie
in en stelde voor, de betooging te doen samenvallen met het aanbieden van het
petitionnement. Om de betooging te kunnen bijwonen, moest dus een vrije dag, de
derde Dinsdag in September, worden genomen, maar ik wees er bij voorbaat op,
dat het niet de bedoeling was een demonstratieve werkstaking uit te schrijven. Om
toch alle voorstanders van algemeen kiesrecht gelegenheid te geven, deel te nemen
aan de aktie, stelden wij voor, op den Maandagavond,
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voorafgaande aan den derden Dinsdag plaatselijke betoogingen te organiseeren.
Ik zeide veider: ‘De aanbieding moet onze beweging in direkt kontakt brengen met
de staatsmacht, een sterken indruk maken op het volk, toonen, dat overal de
arbeidersklasse voor het kiesrecht in beweging is. Het slot der aktie moet één geheel
vormen met de aktie in het parlement. Om te zorgen, dat zooveel mogelijk regeering,
koningin, parlement onder den indruk komen, moet deze Dinsdag worden gekozen....
Het Adres van Antwoord is afgeschaft, behoudens bizondere omstandigheden. Die
zijn aanwezig, als zulk een merkwaardige betooging heeft plaatsgevonden en de
Kamerfraktie zal voorstellen, dit jaar weer eens zulk een Adres aan te bieden.... Zal
Heemskerk ons ontvangen? Zal men ons toestaan te betoogen? Weigert men, dan
doen de heeren ons grooter dienst dan op welke andere manier ook.... Vreest men
revolutionaire beweging, dan doet men het best ons onzen gang te laten gaan. Dan
blijven onze demonstratie en die van den koninklijken stoet los van elkaar en komt
onze optocht als de koninklijke met zijn kanonschoten is afgeloopen. Wil men dat
niet, dan zijn wij verplicht den koninklijken optocht dienstbaar te maken aan ons
doel.... Het is bij groote bewegingen nu eenmaal zoo, dat men heeft te rekenen met
de feiten en omstandigheden. Die wet bindt ons, maar ook onze tegenstanders.
Besluiten wij: wij demonstreeren Dinsdag, dan doen wij het en wilde men één
duizendtal verhinderen te demonstreeren, dan zou het antwoord zijn, dat 2000,
3000, 4000 en meer het toch zouden doen.’
De indruk van mijn rede bleek overweldigend. Zij had de diepste snaren van
revolutionair voelen in onze Partij beroerd en het kongres kwam daardoor onze
aktie voor het volkspetitionnement zeer ten goede. De socialistische
arbeidersbeweging had tot haar eersten ‘Rooden Dinsdag’ besloten.
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De burgemeester van Den Haag gaf wel toestemming tot een optocht op den derden
Dinsdag, doch onder zeer beperkende voorwaarden. Aan den vooravond van dien
Dinsdag schreef ik een artikel in ‘Het Volk’, waarin ik wees op de beroering, die zich
in en buiten ons land van het proletariaat had meester gemaakt. ‘Nooit nog is dat
in die mate het geval geweest als thans; nooit nog heeft, bij zooveel bewustheid
van de oorzaken van haar nood en leed, onze arbeidersklasse dien nood en dat
leed zoo diep gevoeld als in den tijd, dien wij beleven; nooit gloeide de haat tegen
het rampen verwekkende kapitalisme, de afkeer van zijn dragers in ons land, zoo
heet in ons als in dezen tijd van kommer en ellende. Nooit was de ziel onzer
socialistische massa zoo sterk, zoo hevig beroerd als in deze dagen en nooit rees
de roep om algemeen kiesrecht zoo fel, zoo revolutionair uit ons gepijnigd hart als
op dezen “Rooden Dinsdag”.
Want bloedig striemt de zweep van het stelsel, dat alles opoffert aan de belangen
der kapitalisten, den rug van het Internationale proletariaat. De duurte der
levensmiddelen brengt schrik en woede onder de mannen en vrouwen, die in menige
streek hen drijft tot opstand en rebellie. Beambten en werklieden zien al, wat zij tot
heden langs den weg der vak-aktie in verbetering van loonen verkregen, vernietigd
en zijn ten prooi aan honger en gebrek, of gepijnigd door angst voor de toekomst.
Nu eerst zien zij duidelijk de schande van het regeerstelsel eener klasse, die
eenerzijds de millioenen, uit het volk geperst, weggooit aan militarisme en anderzijds
zich verrijkt door belastingen op de eerste levensbehoeften tot een verbazende
hoogte en aldus de prijzen daarvan tot hun profijt en ten schade der zwoegende
massa's op te voeren. Nu eerst voelen zij duidelijk den jammer van hun bestaan,
uitgebuit als zij zijn, ekonomisch door de klasse, die de middelen van voortbren-
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ging bezit, politiek door dezelfde klasse, door de staatsmacht, die zij nog steeds
beheerscht en voor haar belang gebruikt.’
De meening, door mij op het kongres uitgesproken, dat deze betooging op een
weekdag veel kleiner zou zijn, dan de vroegere op een Zondag, werd niet
bewaarheid. Aan de manifestatie namen 20.000 personen deel en zij droeg een
opgewekt en strijdlustig karakter. Het petitionnement, door een 317.500 mannen
en vrouwen onderteekend, werd, onder leiding van onzen onvolprezen expediteur
Wolf Lelie, per schip naar Den Haag vervoerd en, in open rijtuigen geladen,
meegenomen in den stoet.
Op dezen betoogingsdag bleven twee rollen onvervuld. In de eerste plaats had
de pers reeds meegedeeld, dat de koningin ditmaal de zitting der Staten-Generaal
niet zou openen. In een deel der pers werd dit besluit der koningin verklaard uit haar
onwil om in onze kiesrechtbetooging te worden betrokken, anderzijds werd gesproken
van de militaire manoeuvres, die haar tegenwoordigheid zouden vereischen, maar
die eerst na den derden Dinsdag zijn aanvangen. In de tweede plaats ontbrak de
heer Heemskerk op zijn post. Hij bleek niet verstandig genoeg te zijn om de deputatie,
die het petitionnement aan zijn ministerie kwam aanbieden, persoonlijk te ontvangen.
Wij moesten dus blijven ‘op de mat’ en hiermede werd het officieele tegenspel der
bourgeoisie tegen onze kiesrechtaktie ingeleid.
Den volgenden dag kwam de zaak in het parlement, waar wij het voorstel deden
ditmaal de openingsrede der Kamers met een Adres van Antwoord te beantwoorden.
Dat de koningin de Kamers niet had geopend, bood onzen tegenstanders een
bruikbaar voorwendsel, zich tegen ons voorstel te verzetten. Dit geschiedde dan
ook bij monde van den heer de Savornin Lohman,
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in wien de reaktionaire leeuw brullend was ontwaakt. Hij stelde namelijk voor, ons
voorstel niet in behandeling te nemen. ‘Moeten wij ons onderwerpen aan hetgeen
de minderheid ons opdringt?’ riep hij uit en hoewel ook de heer de Beaufort zich
tegen zijn opvatting verzette, wist hij zijn zin door te drijven. Echter niet, voordat
Duys in een geestige speech, waarin hij bovendien welsprekend de beteekenis van
de aktie voor het petitionnement schetste, een voorproefje van obstruktie had
gegeven, terwijl Schaper dreigend uitriep: ‘Dan gaan de inktkokers door de zaal....
Ik sta voor niets in. Ik verzeker u, dan gaan wij met stoelen gooien’, dreigementen,
niet uitgevoerd, maar een uiting van gerechtvaardigde verontwaardiging over de
wijze, waarop hier aan de minderheid zelfs de gelegenheid ontnomen werd, haar
standpunt te verdedigen. Rechts tegen links besloot de Kamer ons voorstel geen
behandeling waardig te keuren.
Daarop legde ik de volgende verklaring af: ‘De beslissing, die hier zooeven
genomen is, acht ik voor het verder werken en samenwerken hier in ons parlement
van zeer groote en noodlottige beteekenis.’ Ik herinnerde eraan, dat wij ons van
1897 af steeds tot samenwerking bereid hadden getoond en deze behandeling dus
aan de Kamer niet hadden verdiend. ‘Schande over uw beslissing, want gij zult ons
hebben te behandelen als mannen van karakter. Schande over die beslissing, zeg
ik nog eens, gij hebt ons in het harnas gejaagd en zult ons leeren kennen.’
Hiermede was de obstruktie aangekondigd en de volgende dag was aan
obstruktie-redevoeringen onzerzijds geheel gewijd. Het was Schaper, van wien zelfs
de tegenstanders moesten toegeven, dat zijn obstruktie-rede meesterlijk was.
Tintelend van geest en humor, wist hij de bespreking van de regeling der
werkzaamheden, die gewoonlijk zonder debat passeerde, tot een hoogst
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vermakelijke boutade te maken. Zijn onverschrokken tegenstand tegen alles wat
aristokratisch en deftig was, zijn gevatheid en strijdbaarheid vierden in deze rede
hoogtij. Al spoedig bleek, hoe sterk een fraktie staat, die de middelen, haar door
het reglement gegeven, weet te gebruiken om de werkzaamheden van een Kamer
te verhinderen, die het wapen van dwang tegen haar hanteert.
De volgende dagen vergaderde de Kamer slechts in de afdeelingen, waar wij op
de gewone wijze onze taak vervulden. Intusschen werden pogingen gedaan om
ons in zooverre te bevredigen, dat wij weer aan de werkzaamheden zouden kunnen
deelnemen. Het was de heer Drucker, die zich met het tot stand brengen van dezen
vrede belastte. Direkt na opening der volgende openbare vergadering wees hij op
de verzoeningsgezinde tonen, die in de rechtsche pers waren gehoord, waarop de
heer Nolens verklaarde, dat de rechterzijde - de heer Lohman was afwezig - bereid
was een voorstel onzerzijds, om inzake het kiesrecht een adres aan de regeering
te zenden, in behandeling te nemen en wel vóór de Indische begrooting. Onmiddellijk
daarna diende ik het voorstel in.
De behandeling daarvan had op 14 November plaats. In de toelichting gaf ik een
samenvatting van onze argumenten voor het algemeen kiesrecht, terwijl ik op de
beteekenis van het gehouden petitionnement wees. Ook herinnerde ik eraan, dat
het verzet der bourgeoisie de arbeiders in Zweden, België en Oostenrijk ertoe had
genoopt, ter wille van het algemeen kiesrecht tenslotte naar het wapen der
algemeene werkstaking te grijpen. Ook al stemt u nu ons voorstel af, zoo betoogde
ik, de drang van het volk zal toch het algemeen kiesrecht brengen: ‘De geschiedenis
wordt hier besproken, maar niet gemaakt. Wanneer ik hier in uw midden ben als
Kamerlid, dan gevoel ik mij niet een maker
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van de geschiedenis, dan raisonneer ik er over. Maar ik gevoel mij wel een
medemaker van de geschiedenis, wanneer ik buiten dit parlement met de
arbeidersmassa's in kontakt ben; wanneer ik medewerk, om het beetje kracht, dat
in mij zit, in de arbeidersklasse over te gieten om haar sterker te maken, dàn ben
ik bezig geschiedenis te maken.’
De linkerzijde, de heeren Goeman Borgesius, Drucker en Tydeman, namen aan
het debat over ons voorstel deel, waarbij de eerste twee de groote beteekenis van
ons petitionnement erkenden; de rechterzijde ging op de zaak zelf niet in. Ons
voorstel kreeg slechts de socialistische stemmen, terwijl ook een zeer vaag
voorstel-Borgesius verworpen werd.
Het kongres van 1912, onder den indruk van de gehouden obstruktie en van de
hondsche houding der regeering, die de vertegenwoordigers van het proletariaat
op de mat had laten staan, besloot onder groote geestdrift tot het houden van een
tweeden ‘Rooden Dinsdag’. Het besef ‘Nu of nooit’ bleek reeds diep in de Partij te
zijn doorgedrongen. Vliegen, die op dit kongres de zaak inleidde, wees er op, dat
een veel grooter aantal dan het vorig jaar moest opkomen om den noodigen indruk
te maken, een aansporing, die haar uitwerking niet miste.
Intusschen bevatte ‘Het Volk’ van 22 Augustus het bericht, dat de burgemeester
van Den Haag, de heer van Karnebeek, in een onderhoud met Vliegen en van
Kuykhof te kennen had gegeven, ditmaal geen toestemming voor een optocht op
den derden Dinsdag van September te zullen verleenen. In het Manifest, dat het
P.B. daarop publiceerde, werd dit besluit genoemd een ‘daad van willekeur en een
hoon, onze volkomen wettige beweging aangedaan.’ Het slot van het Manifest
luidde: ‘Kunnen wij, zonder in openlijk verzet te komen met de overheid en hare
geweldmiddelen, thans
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geen optocht houden, men kan ons niet verhinderen, op andere wettige wijze te
demonstreeren. De publieke straat is, ook zonder vergunning, nu eenmaal vrij, ook
voor ons, óók op den Dinsdag der Kameropening en van die vrijheid zullen wij dan
ook gebruik maken en wel, nadat de koninklijke optocht is geëindigd.
In drommen van duizenden wachten wij u, van uw teeken als kiesrechtbetooger
voorzien, te 12 uur op het meetingterrein. De meeting wordt om half twee gesloten.
Tegen half drie hopen wij u, met ons, aanwezig te zien, zoo mogelijk op, anders
rondom het Binnenhof, om daar tegen het uur, dat de Tweede Kamer hare
werkzaamheden begint, door uwe tegenwoordigheid te betoogen voor het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen, bij de Grondwet gewaarborgd, zonder eenige
verzwakking of vervalsching.’
De tegenwerking van de zijde der bourgeoisie, speciaal van de werkgevers, was
sedert het vorige jaar aanmerkelijk verscherpt. De Twentsche textielfabrikanten
hadden besloten voor dezen dag geen verlof toe te staan, een voorbeeld, dat door
vele werkgevers werd gevolgd. Daartegenover stond natuurlijk van onze zijde een
felle protestaktie - in groote en kleine plaatsen werden protestvergaderingen
gehouden; ter Laan interpelleerde in den Haagschen Raad den burgemeester over
zijn beslissing en daar vond deze niet dien steun, dien hij ongetwijfeld had verwacht.
Een motie, waarin het beleid des burgemeesters ‘onvoorwaardelijk goedgekeurd’
werd, zag hij met 19-11 stemmen verwerpen. Het geval gaf ons stof voor nieuwe
propaganda, waarvan de resultaten bij de verkiezingen van 1913 zouden blijken.
Er was besloten, dat de betoogers zich na afloop der meeting, die op Houtrust
gehouden werd, in tien groepen zouden splitsen, die elk onder leiding van een
Partijbestuurder zouden trachten langs verschillende wegen het Binnenhof te
bereiken. Reeds de laatste dagen voor
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de betooging was het duidelijk, dat er onder de massa een geweldige spanning
heerschte en ik herinner mij, dat ik onder den indruk was van de ernstige dingen,
die zouden kunnen gebeuren. Zoo begaf ik mij op den ochtend van den 17en
September, mijn gedachten vol van wat ons mogelijk beschoren was en bewust van
de noodzakelijkheid op alles voorbereid te zijn, naar Houtrust.
De stemming, die daar onder onze menschen heerschte, was prachtig en de
opkomst was grooter dan iemand van ons aanvankelijk had durven hopen. In zijn
openingswoord zeide Vliegen: ‘Aan het verbod om te betoogen, kunnen wij ons niet
storen. Wij zullen in groepen optrekken naar het Binnenhof en daar ordelijk
manifesteeren.’ Ik trad als een der sprekers op en zeide o.a.: ‘Onze kiesrechtstrijd
is een laatste poging om langs ordelijken weg een eind te maken aan het
kapitalistisch wanbeheer.... Nu, niet aan het touwtje van den burgemeester, maar
onszelf aan het touwtje houdende, zullen wij, zoo mogelijk op het Binnenhof en
anders rondom het Binnenhof de vesting van het kapitaal belegeren, de regeering,
als het kan, brengen onder den indruk, dat tegen haar bewind steeds sterker verzet
rijst.’ Vervolgens haastte ik mij om mijn post te betrekken: aan het hoofd der Friezen
en Groningers, die onder mijn leiding naar het Binnenhof zouden oprukken. De foto,
gedurende dien tocht, door een fotograaf van ‘Het Leven’ van mij genomen, toont
duidelijk de opgetogen stemming, waarin ik verkeerde, een stemming, die trouwens
gelijkelijk in de mij volgende mannen en vrouwen leefde. Vol vuur trokken wij op en
bereikten de Groenmarkt, die stampvol stond met een menschenmassa, waarin
geen beweging was te krijgen.
Wat was er gebeurd? De politie had het Binnenhof en een deel van het Buitenhof
afgezet. Van Kuykhof
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was aan het hoofd van zijn groep aan den ingang van de Kettingstraat gestuit op
een paar agenten te paard. Hij had daar den indruk gekregen, dat er niets meer te
bereiken viel en had ook aan andere groepen het parool uitgegeven: ‘Niet verder
trekken,’ een order, die een desorganisatie teweeg bracht, waarvan de betooging
zich niet kon herstellen. Van Kuykhof is één der overleden partijgenooten, die een
groot deel van hun leven geheel aan de S.D.A.P. hebben gewijd. Alleen daarom
reeds wensch ik hier geen uiting te geven aan de gevoelens, die dit zijn eigenmachtig
optreden bij mij opwekte. Hij heeft er trouwens later in het P.B. zijn
verontschuldigingen over gemaakt.
Ik stond dus op de Groenmarkt en ontving daar het bericht, dat ‘Halt’ was
gekommandeerd. Wat moest ik nu doen? Ik dacht: dat verdraai ik, zoo laat ik de
aktie niet mislukken. Ik zeide: ‘Het kan mij niet schelen, wat van Kuykhof heeft
gezegd, vooruit jongens, wij gaan naar het Plein.’ En aan het hoofd van mijn
menschen, die niets liever wilden dan ‘vooruit’, trok ik door een zijstraat naar de
Spuistraat, waar wij weer een regelmatigen stoet konden vormen. Bij het passeeren
van de Kettingstraat namen ook wij de schrikaanjagende ruiters waar, doch rukten
verder naar het Plein, waar intusschen reeds een en ander was voorgevallen.
Mendels en Kleerekoper waren daar met hun volgers en Mendels had van het beeld
van Willem de Zwijger - sedert is er een hek om gezet - een speech gehouden,
waarin hij opriep tot den strijd van de Rooden tegen de ‘Witte.’ Kleerekoper was
gloeiend van rood vuur en maakte op mij den indruk van een elektrische booglamp.
Toen hun menschen hadden gepoogd het Binnenhof te bereiken, waren de daar
geposteerde agenten en marechaussée in aktie gekomen, die hen naar een hoek
van het Plein terugdrongen. Het verslag in ‘Het Volk’ vermeldt: ‘Daar komen nieuwe
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betoogers het Plein opmarcheeren. Het zijn Amsterdam IX en III. Zij worden met
gejuich ontvangen, maar maken al dadelijk kennis met de paardehoeven. Zij worden
uit elkaar geslagen voor zij zich nog recht georiënteerd hebben. Het wordt een
chaos. Brokstukken van liederen klinken op. Daartusschen kreten van woede en
weerzin.... Een kort bevel: en daar trekken de bereden manschappen, de
marechaussée inkluis, de sabels. Charge op charge volgt.... Opeens gaat er een
sterke beroering door de massa. Aan het hoofd van een grooten, geestdriftigen
troep marcheert Troelstra het Plein op. Uitbundig wordt hij toegejuicht, overal waar
hij verschijnt. De kreten ‘leve het algemeen kiesrecht’ worden afgewisseld met ‘leve
Troelstra.’ Het zingen is niet van de lucht. Een kompakte, vastbesloten massa
vormen wij nu weer.’
Toen ik aan het hoofd van de massa den Vijverberg wou oprukken, bleek het mij,
dat de gewapende macht niet van plan was, ons door te laten. Achter mij drong de
menigte op; wij moesten verder. Het was het kritieke moment van den dag en tevens
het hoogtepunt; de arbeiders voelden hun kracht en waren niet van zins zich te laten
tegenhouden. Er zat elektriciteit in de menigte om mij heen, dreigend zagen wij de
sabels en karabijnen tegenover ons. Wat ik pas later vernomen heb, is, dat op het
ministerie van Oorlog, juist tegenover het punt, waar wij ons op dat oogenblik
bevonden, machinegeweren stonden opgesteld. Ik trad op de marechaussée toe
om hun te beduiden, dat het noodig was ons door te laten; zoo stond ik eenigen tijd
tusschen de trappelende paarden. Woeste kreten hoor ik uit de massa achter mij
opgaan. Eenige oogenblikken later sta ik tegenover den hoofdkommissaris van
politie.
Het toeval wilde, dat dit dezelfde politieman was, met wien ik, toen hij nog
inspekteur te Leeuwarden was,
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VOOR DE STOET VAN FRIEZEN EN GRONINGERS, TWEEDE ROODE DINSDAG
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VERSTOPPING OP DE GROENMARKT, TWEEDE ROODE DINSDAG, (Uit ‘het Leven’).
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voor den winkel van Waalkes te maken had gehad. In den gewonen omgang was
ik met dezen man goede vrienden en ook nu weer gelukte het mij van hem voor
mijn menschen doortocht naar den Vijverberg te verkrijgen. Dit was de episode, die
als ‘de doorbraak van Troelstra’ in de herinnering van de partijgenooten is blijven
leven en het doet mij genoegen telkens uit brieven van oude kameraden te bemerken,
hoe ook anderen met ontroering aan dit grootsche moment terugdenken.
Zoo marcheerde ik aan het hoofd van een flinken stoet den Vijverberg op; toch
was dit, door de straks vermelde verwarring, slechts een deel van de macht, die wij
in andere omstandigheden hadden kunnen ontwikkelen. Daar ben ik op de schouders
van Siebelts geheven en zoo heb ik, met mijn vuist opgeheven tegen het
parlementsgebouw aan de overzijde van het water, een speech of liever een
ontboezeming gehouden, waarbij ik den nadruk legde op den onverbiddelijken wil
van het proletariaat, dat parlement voor de arbeiders te veroveren. Het was een
goed, een onvergetelijk moment. Wij vervolgden onzen weg onder de Gevangenpoort
door naar het Buitenhof. Voor den indruk, dien onze stoet daar maakte, geef ik hier
het verslag van een anderen ‘Volk’-verslaggever, die op het Buitenhof had postgevat:
‘Even daarna komt Troelstra aan en achter hem een luidruchtige zingende
betoogende massa. Dit korps trilt van strijdlust, van opgewondenheid.... er is blijkbaar
iets uitdagends voorgevallen. Ook Mendels' vendel verkeert in strijdlustige
stemming.... later komen Wibaut en Vliegen samen aan het hoofd van een nieuwe
bedaarder gaande afdeeling.... Daarop vangt een nooit geziene tocht aan. Troelstra
stelt zich aan het hoofd en in stormpas, onder het dreigend gezang onzer liederen,
trokken duizenden en duizenden achter hem aan.... een stormmarsch van de
verontwaardigde
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arbeidersklasse rondom het Parlement, het zoo dicht mogelijk naderende, toen men
niet tot vóór het parlement werd toegelaten.’
Mijn vrouw, die in het gewoel van mij was afgeraakt, moest later het gerucht
vernemen, dat ik op het Plein was doodgeschoten, terwijl kort daarna een vriend
haar troostte met de mededeeling, dat hij zeker wist, dat ik was gearresteerd. Beide
berichten waren even onjuist, maar zij teekenen de spanning van den toestand.
Eenigen tijd later begaf ik mij alleen naar het gebouw der Kamer. Op het Buitenhof
trof ik den heer Lohman, die tot mij zeide: ‘Ik zie geen mensch’. Een fragment van
de betooging had hij voor de geheele betooging aangezien en hij konstateerde nu
met een satanisch glimlachje, dat het geheel niets beteekende. Toch was de indruk,
alom gemaakt, zeer groot; had het slot der betooging door de verwarrende bevelen
geleden, de meeting op Houtrust en de van alle zijden de stad binnentrekkende
stoeten, waren geweldig.
Als komische noot kan ik hieraan toevoegen, dat in de buitenlandsche pers het
optreden van van Kuykhof op mijn naam werd gesteld.
Twee maanden nadien, November 1912, publiceerden de vrijzinnigen van
verschillende schakeering, die zich, ingesloten tusschen de macht van rechts en
de krachtige opwaartsche beweging der sociaal-demokratie, tot een koncentratie
hadden aaneengesloten, hun program voor de verkiezingen van 1913, waarin zij
onze beide hoofdeischen, algemeen kiesrecht en staatspensioen, hadden moeten
opnemen. De grootsche betoogingen van de beide Roode Dinsdagen en het
Volkspetitionnement hadden hun werk gedaan.

Eindnoten:
antichambre = kleedkamer.
individualistisch kiesrecht is het kiesrecht, toegekend aan den persoon; organisch kiesrecht is
het kiesrecht, toegekend aan organen of personen wegens hun plaats in het organisme der
maatschappij.
visie = kijk.
boutade = humoristische overdrijving.
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VIII. De portefeuillekwestie
DE VERKIEZINGEN VAN 1913 - NAAR DE KONINGIN - ONS ADVIES - EERSTE FASE DER
PORTEFEUILLEKWESTIE - ONZE WEIGERING - GEEN KONCENTRATIE-KABINET - TWEEDE
FASE DER PORTEFEUILLEKWESTIE - VLIEGEN EN SCHAPER OP BEZOEK BIJ DR. BOS - CORT
VAN DER LINDEN KABINETSFORMATEUR - ONEENIGHEID IN DE ‘VOLK’-REDAKTIE BUITENGEWOON KONGRES TE ZWOLLE - HET REGEERINGSPROGRAM VAN CORT VAN DER
LINDEN

- NASPEL IN DE KAMER

Met de verkiezingen van 1913 brak voor onze Partij een hoogst belangrijke periode
aan, die mij zware verantwoordelijkheden voor belangrijke beslissingen op de
schouders legde. Het is overal het lot der sociaaldemokratie, dat haar groei gepaard
gaat met konflikten, die, indien niet op behoorlijke wijze opgelost, de partij in haar
grondslagen kunnen doen schudden.
Sedert de inwendige twisten een einde hadden genomen, was de Partij een
periode van nieuwen sterken bloei ingetreden. Haar aktie in en buiten de Kamer en
de voor de arbeiders ongunstige levensomstandigheden hadden haar groei
voortdurend versterkt. Het beleid, waarmee zij èn in de Kamer èn bij verkiezingen
en herstemmingen gewoon was op te treden, gepaard aan haar vurige betoogingen
voor algemeen kiesrecht, hadden haar voor de punten, die zij vooraan op haar eigen
program had geplaatst, den steun verschaft van de vrijzinnige partijen, die vroeger
tegenstanders dezer eischen waren. Zoo ging aan de verkiezings overwinning een
politieke overwinning over de vrijzinnige partijen vooraf, die na hun voortdurende
nederlagen een nieuw program behoefden en de voornaamste punten voor dat
program slechts uit het onze konden putten. Eén en ander had in onze rijen een
geestdrift, een nieuw vertrouwen in de eigen zaak gekweekt, waarvan de goede
resultaten moeilijk achterwege konden blijven.
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Op het Paaschkongres van 1913, te Utrecht gehouden, werd de verkiezingsstrijd
door mij in een uitvoerige rede ingeleid. In overeenstemming met de door het P.B.
ingediende resolutie legde ik in de eerste plaats den nadruk op het principieel
karakter van onzen strijd, waarbij ik aantoonde, dat de internationale ekonomische
en politieke verschijnselen van de laatste jaren onze theorie hadden bevestigd.
Als eerste onmiddellijke eisch werd het algemeen kiesrecht gesteld. ‘Als gij werkt’,
zei ik, ‘niet alleen met kracht, maar ook met beleid, brengen deze verkiezingen de
bekroning van een veertienjarigen kiesrechtstrijd’. Ik stelde voor, den Rooden
Dinsdag te vervangen door kiesrechtbetoogingen vóór of in den verkiezingsstrijd,
die in Amsterdam en Rotterdam, niet zooals elders, in den avond, maar's middags
zouden worden gehouden. Dit voorstel was het resultaat van het overleg, dat wij
ten deze met het bestuur van het N.V.V. hadden gevoerd. ‘Een politieke werkstaking
wil het N.V.V. uitdrukkelijk niet, maar wel een proefmobilisatie in de twee grootste
steden. Zij is niet tragisch en niet dramatisch, maar toch een stap voorwaarts.... Wij
rekenen er op, dat er duizenden in deze twee steden zijn, die desnoods zonder
verlof den tijd voor deze demonstratie nemen.’
Ik herinnerde aan het gevaar, dat van het reaktionaire voorstel tot
Grondwetsherziening van Heemskerk dreigde, (zie blz. 188), en betoogde, dat het
zeer begrijpelijk was, dat de liberalen zich in hun koncentratie vereenigden ter
verdediging van de liberale Grondwet; ik voegde daaraan toe: ‘In dezen strijd om
de verdediging van hooge belangen staan wij vlakweg aan de zijde der vrijzinnige
koncentratie.’
Daarop echter liet ik felle kritiek op de koncentratie volgen, en stelde vast, dat wij
door onze herstemmingseischen de koncentratie-kandidaten aan de voor ons
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belangrijkste punten van hun program moesten binden. Het kongres besloot, dat
bij de herstemmingen gesteund zouden worden die kandidaten, die, 1e de urgentie
erkenden, om het algemeen kiesrecht in de Grondwet op te nemen en daaruit te
weren elke uitsluiting der vrouw; 2e zich verklaarden tegen elke versterking der
Eerste Kamer; 3e beloofden mee te werken aan direkte invoering van het
staatspensioen. Op de bespreking der herstemmings-eischen liet ik deze woorden
volgen: ‘Zeggen de liberalen: in geen geval de zweep van Troelstra, dan antwoorden
wij: de keuze staat voor u slechts tusschen die zweep van Troelstra en de karwats
van Lohman en wij zullen de vrijzinnigen dwingen tot die keuze.’
Op mijn rede volgde een uitbarsting van vurig enthousiasme, een sprekend
getuigenis van het algemeen vertrouwen, waarmede de Partij den verkiezingsstrijd
inging.
De kiesrechtbetoogingen hadden op 2 Juni plaats. Niet alleen te Amsterdam en
Rotterdam, maar ook te Groningen en Arnhem, werden zij in den middag gehouden,
zoodat de deelnemers vrij hadden moeten vragen of nemen. De vrij gewaagde
poging slaagde boven verwachting. Van mijn rede op de Amsterdamsche meeting
zij vermeld, dat ik daar een zeer dreigend, ja, revolutionair geluid deed hooren; geen
woord sprak ik, dat kon duiden op het rekening houden met de mogelijkheid van
socialistische ministers. Een hoofdartikel in ‘Het Volk’ bevatte over de beteekenis
van dezen dag en van de socialistische kiesrecht-aktie in het algemeen, het volgende:
‘Voor u, konservatieven - dit is de beteekenis van den Rooden Maandag - is het uit
met het kiesrechtspel; reeds legden duizenden en duizenden arbeiders en arbeidsters
voor één dag den arbeid neer; de duizenden zullen tienduizenden worden, de ééne
dag zullen twee, drie en meer worden, als het moet!
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Want wij zijn niet van plan den strijd te staken. Toen de S.D.A.P. in 1897 voor het
eerst in den kiesrechtstrijd verscheen en den eisch van het algemeen kiesrecht
stelde, was er geen der burgerlijke partijen, die er iets van wilde weten. In 1901
hadden de vrijzinnig-demokraten den kiesrechteisch aan vaard. In 1905
propageerden Liberale Unie en Vrijz.-Dem. Bond samen het blanko-artikel: een
onhandige maskeering van het feit, dat ook de Unie, bij voorkeur, in de richting van
het algemeen kiesrecht begon te streven. In 1909 heschen beide partijen openlijk
de kiesrechtvlag en geraakten de vrij-liberalen, door hun weigering om mee te doen,
in de verdrukking. Intusschen was in de rechterzijde het kiesrechtvraagstuk althans
besproken en bleek, dat vooral bij de katholieken het A.K. een groot aantal
aanhangers had, al schold de “Maasbode” op de baliekluivers. De
christelijk-historische jhr. de Geer hield zijn verrassend pleidooi voor het algemeen
kiesrecht’.
In Amsterdam III werd ik bij eerste stemming gekozen. In Leeuwarden kwam ik in
herstemming met Thomson, den aftredenden liberaal; ditmaal versloeg ik hem met
een meerderheid van 850 stemmen. Behalve in Dokkum, een vast rechtsch distrikt,
was ik nog kandidaat te Haarlem. Daar werd het aantal roode stemmen
verdriedubbeld en bleef ik nog geen 150 stemmen onder de herstemming. Na de
overwinning sprak ik in een prachtige vergadering in de Harmonie te Leeuwarden.
Bij de aktie in het distrikt Leeuwarden had ik een krachtigen steun in mijn vriend
Harm de Boer, een jonge kracht, die in deze provincie de eerste strijder voor onze
zaak is geworden. Met hem verbond mij al spoedig warme vriendschap. Behalve
zijn ernstig streven voor onze zaak, waardeer ik in hem de frischheid en kloekheid,
den eenvoud en oprechtheid, die zoo
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echt passen bij zijn Frieschen aard. Het was mij aangenaam in een brief, dien ik
onlangs van hem ontving, te lezen, ‘dat bij verschillende beslissingen, welke ik had
te nemen, uw voorbeeld mij steeds voor oogen heeft gestaan’ en dat hij aan onze
samenwerking een verrijking van zijn leven heeft te danken. In Juli 1913 is, ter
herinnering aan onzen gezamenlijken strijd, een foto genomen, die ik hierbij opneem.
Ons stemmental was bij de eerste stemming van 82.000 op 144.000 gestegen.
Wij hadden 18,8% van de uitgebrachte stemmen op onze kandidaten vereenigd.
Gekozen waren 41 leden der rechterzijde, 11 vrijzinnigen, en één sociaal-demokraat.
In 21 distrikten kwamen socialisten in herstemming, waarbij wij in 17 distrikten de
overwinning behaalden. Behalve de 18 sociaal-demokraten waren gekozen 37
kandidaten van de vrijzinnige koncentratie en 45 mannen van rechts. Zeer te
betreuren was, dat wij bij de naverkiezingen, noodig geworden, omdat verschillende
van onze kandidaten dubbel gekozen waren, weer drie distrikten verloren, waaronder
zelfs Amsterdam III!
Aan de herstemmingen was nog een merkwaardig incident voorafgegaan. Zooals
het Paaschkongres besloten had, stelden wij aan alle vrijzinnige kandidaten de
vragen, die zij gunstig moesten beantwoorden, wilden zij door ons worden gesteund
in hun strijd tegen een rechtschen tegenkandidaat. Het Centraal Komitee der
vrijzinnigen, blijkbaar om den schijn te vermijden, al te zeer onder de zweep van
Troelstra te bukken, antwoordde daarop, dat haar kandidaten konden volstaan, met
naar het vrijzinnig verkiezingsmanifest te verwijzen. Doch daarmee konden wij geen
genoegen nemen; èn de kwestie van het afwijzen van versterking der Eerste Kamer
als tegenwicht tegen het algemeen kiesrecht, èn de spoedige invoering van het
staatspensioen waren daar te vaag omschreven. Na het lezen van het
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kommuniqué der koncentratie belde ik het Kamerlid Patijn op en vroeg hem: ‘Wat
wilt u nu eigenlijk? Wilt u rechts houden? Denkt er aan, wij meenen het ernstig.’ De
heer Patijn bleek het gevaar van het gebaar der zijnen in te zien en de vrijzinnige
kandidaten stuurden allen persoonlijk antwoord op onze herstemmingsvragen.
De uitslag van de verkiezingen noopte het ministerieHeemskerk tot aftreden. Vóór
1913 was nooit de leider onzer Kamerfraktie door de koningin ontboden, om advies
uit te brengen over de oplossing der kabinetskrisis. Ook toen wij 7 leden telden, had
men het niet noodig geacht, ons te raadplegen. Men herinnert zich, dat ik in de
Kamer daaruit de konklusie had getrokken, dat de burgerlijke partijen ons buiten
alle verantwoordelijkheid stelden, doch de wensch, dat men ons in den vervolge in
de gelegenheid zou stellen, om te doen wat in dezen onze plicht en ons recht was,
had ik niet uitgesproken. Thans had onze enorme machtsgroei - ons aantal
Kamerzetels steeg van 7 op 18 - het onmogelijk gemaakt, ons verder er buiten te
laten en ik werd uitgenoodigd, den 5en Juli op het Loo te verschijnen.
Ik denk aan die dagen met genoegen terug.
Na de uitingen van haat en nijd, die totnutoe onzen politieken groei hadden
begeleid, meende ik nu te bemerken een van alle politiek gespeende en eenvoudig
in het volkshart opgewekte gemoedelijkheid, die de grenzen van het politieke
verstand verre overschreed. Het was of den menschen een soort godsvrede tusschen
koningschap en sociaal-demokratie voor oogen zweefde. In Amsterdam kon men
op den Dam hooren zingen: ‘Troelstra, trek jij je Oranje-strikje an’, niet als uiting
van ironie, maar als goedige spot en als het konstateeren van een welkome
gebeurtenis. Ook Speenhof
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schreef een lied, waarin de politieke beteekenis van mijn gang naar de koningin
werd verwaarloosd, en waarin koningschap en socialisme met gelijke toegenegenheid
werden bezongen. Het was of een groote verzoendag zou worden gehouden.
Mijn tocht naar het Loo had den Apeldoornschen partijgenooten aanleiding
gegeven, mij een ovatie aan te bieden, waarvoor ik meende te moeten bedanken.
Toch ontbrak aan mijn tocht niet dat meeleven van het publiek, waarop ik zooeven
doelde. Op de Loolaan waren op de balkons en daken talrijke jonge dames aanwezig,
die bij de nadering van het hofrijtuig, dat mij van den trein had gehaald, in luid gejuich
uitbarstten.
Op de eerste officieele ontmoeting tusschen de koningin en den leider der
soc.-dem. arbeiders wil ik wat nader ingaan. Nadat ik het hek van het paleis, waar
ik den prins met een tuinman in gesprek zag, was gepasseerd, werd ik aan den
ingang van het paleis ontvangen door een kamerheer of opper-kamerheer, die mij
geleidde naar een hoogst gezellige kamer, aan de straat gelegen, waar, op een
theestoof, een koperen ketel hing, met een even gezellige, het Hollandsch gemoed
streelende, zilveren theepot. Het was in den vroegen voormiddag en er scheen op
gerekend, dat ik vóór mijn reis uit Den Haag niet voldoende gelegenheid had gehad,
te ontbijten. Een paar koude kippenboutjes waren wel geschikt om mij voor de
komende ongewone ontmoeting gunstig te stemmen. Eenige vertrekken, waar ik
mijn toilet kon herzien en mij kon verfrisschen, waren disponibel en er lag briefpapier
gereed, waarboven ‘Het Loo’ stond gedrukt. Voor de aardigheid schreef ik op zoo'n
velletje enkele woorden aan mijn ouden vriend Zandstra.
Weldra nam een generaal, een voorkomend oud heer, de zorg voor mij over en
hem vroeg ik, of het mogelijk zou zijn, dat ik mijn opdracht niet al te beperkt
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opvatte en van de gelegenheid gebruik maakte, om de koningin meer uitvoerig over
onze Partij en haar beteekenis te spreken. Het antwoord was, dat Hare Majesteit
dat zeker op prijs zou stellen.
Intusschen werd de deur van de kamer opengeworpen en met luider stemme
aangekondigd: ‘De koningin is in het gebouw.’ Dat wilde dus zeggen, dat zij de
aparte villa, die zij op het terrein van het Loo bewoonde, had verlaten en gereed
stond mij te ontvangen. Mijn gids en raadsman bracht mij daarop naar de koningin,
na mij te hebben meegedeeld, dat zij mij, wegens de verbouwing van het Loo,
ditmaal niet in haar gewone werkkamer kon ontvangen. Zij bevond zich in een vrij
groote zaal, gezeten achter een bureau-ministre. Bij mijn komst stond zij op om mij
gelegenheid te geven de noodige buigingen te maken. Toen nam ik op haar
aanwijzing den zetel tegenover haar in en gedurende anderhalf uur bevond ik mij
met haar alleen. Ik kreeg, eerlijk gezegd, niet den indruk, dat zij zeer diep in de
hangende politieke vragen was doorgedrongen. Bij latere gelegenheden van
denzelfden aard was dat heel anders. Zij had een paar vragen opgeschreven en
verder stond zij mij bereidwillig toe, deze eerste maal, dat een vertegenwoordiger
onzer Partij haar ontmoette, haar een uiteenzetting te geven over de beginselen en
de politieke positie dier Partij. Over de lunch, die mij hierna in het paleis werd
aangeboden, heb ik vrij wat moeten hooren. Ik kan echter de verzekering geven,
dat zij aan alle eischen voldeed.
Wat het advies betreft, dat ik aan de koningin uitbracht, daaromtrent was de dag
tevoren eenstemmigheid bereikt in een te Amsterdam gehouden bijeenkomst van
P.B., fraktie en ‘Volk’-redaktie, een geimproviseerde Partij-konferentie dus. In mijn
inleidende speech op die konferentie wees ik in de eerste plaats op het on-
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weersprekelijk resultaat van den verkiezingsuitslag; positief: algemeen
mannenkiesrecht, openstelling mogelijkheid vrouwenkiesrecht, en noodmaatregel
voor het arbeiderspensioen; negatief: geen tariefwet, geen aantasting der openbare
school en geen versterking der Eerste Kamer. Voor de uitvoering van die punten,
betoogde ik, zou een algemeen burgerlijk kabinet mogelijk zijn, waarin ook leden
der rechterzijde zouden kunnen zitting hebben, als Prof. Struycken of de Geer, doch
deze oplossing zou zeer zeker op den antithese-haatafstuiten. Als tweede
mogelijkheid noemde ik een ministerie van de vrijzinnige koncentratie, waarbij tevens
de vraag ter sprake zou kunnen komen, of socialisten zitting in een dergelijk kabinet
zouden nemen. Ik sprak de verwachting uit - een verwachting, die door den loop
der feiten zou worden gelogenstraft - dat de koncentratie ons niet voor die vraag
zou stellen; de overweging, dat, gezien het aantal onzer gekozen Kamerleden
vergeleken met dat der vrijzinnige, wel minstens drie leden van het kabinet socialisten
zouden moeten zijn, zou de liberalen wel terughouden van een aanbod tot
gemeenschappelijke kabinetsformatie. Vooral, omdat die drie portefeuilles die van
Binnenlandsche zaken, Justitie en Arbeid zouden moeten zijn. Reeds had de ‘N.R.
Ct.’ zich vroolijk gemaakt over ‘Troelstra als minister van klasse-justitie’, en dat men
de zeggingschap over burgemeesters en andere openbare ambtenaren zou leggen
in handen van een sociaal-demokraat, scheen mij hoogstonwaarschijnlijk.
Ik was na afloop van den verkiezingsstrijd naar de Harz vertrokken, om eenige
dagen rust te nemen, nadat ik eerst aan een vertegenwoordiger van Vaz Dias een
interview had toegestaan, dat ten doel had den vrijzinnigen de door hen zeker niet
gewenschte konsekwenties van een vrijzinnig-socialistisch ministerie voor te houden.
Voordat ik naar Holland terugkeer-
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de, had ik te Berlijn over den politieken toestand in ons land een onderhoud gehad
met Kautsky, Scheidemann, Hilferding en Haase. Dezen waren allen van meening,
dat alleen sprake mocht zijn van socialistische ministers, als op geen andere wijze
het algemeen kiesrecht kon worden verkregen. Wel meenden zij, dat onze fraktie
steun aan een koncentratie-kabinet kon beloven, zelfs aan de militaire begrootingen,
op voorwaarde, dat het eindcijfer dezer begrootingen niet zou worden verhoogd.
Schriftelijke adviezen van de Belgen Vandervelde, Bertrand, Huysmans, Wauters
en Anseele en van den Deenschen socialist Stauning, in wiens land kort tevoren
een dergelijke situatie had bestaan, raadden unaniem regeeringsdeelname af en
achtten allen het steunen van een linksch kabinet onder bepaalde voorwaarden
mogelijk. Het was Emile Vandervelde, die daarbij vooral de aandacht vestigde op
de zwakte van een te vormen koalitie-regeering. Zeer juist vatte hij den toestand
aldus samen: 1e een zwakke en heterogene (ongelijksoortige) linksche meerderheid
in één der Kamers; 2e een sterke socialistische fraktie; 3e een reaktionaire
meerderheid in de andere Kamer. ‘Onder deze omstandigheden,’ aldus Vandervelde,
‘zou ik mij ten sterkste tegen het intreden van een of meer socialisten in een
koalitie-ministerie hebben verzet. Ik voeg daar aan toe, dat het mij, bij de huidige
internationale krisis, die de regeeringen, als door een noodlot gedreven, tot het
voorstellen van verhoogingen der oorlogsbegrootingen zal nopen, voor de
socialistische partij buitengewoon gevaarlijk lijkt, voor dergelijke voorstellen de
medeverantwoordelijkheid te aanvaarden.’
In de Partij-konferentie volgde op mijn inleiding een heftige gedachtenwisseling,
doch, zooals het bij dergelijke gelegenheden meer gaat, toen een ieder gelegenheid
had gehad zijn hart te luchten, was het niet moeilijk, tot een eenstemmige konklusie
te komen, die aldus
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luidde: 1e ik zou aan de koningin een burgerlijk kabinet aanbevelen, ter uitvoering
van de hoofdpunten, die in onze herstemmings-eischen vervat waren; 2e komt er
een kabinet uit de vrijzinnige koncentratie, dan is dat ter uitvoering van zijn program
zeker van den steun onzer fraktie bij de militaire begrootingen, onder voorwaarde,
dat die niet hooger zijn dan de loopende; 3e binnen enkele maanden moet het
pensioenvoorstel worden ingediend; verwerpt de Eerste Kamer het, dan wordt zij
ontbonden. Het Grondwetsvoorstel moet worden ingediend in het voorjaar van 1914
en in behandeling komen vóór 1915; ook bij verwerping hiervan zal de Eerste Kamer
worden ontbonden. Het is van belang te vermelden, dat Schaper bij deze
richtinggevende besprekingen niet aanwezig was.
Over mijn advies aan de koningin, dat ik, op haar verzoek, na mijn bezoek aan
het Loo op schrift stelde, moet ik nog een en ander vermelden. Ik betoogde daar,
dat de sterke groei der sociaal-demokratie het voortbestaan der antithese onmogelijk
zou maken, en ik voerde daarbij niet alleen de reeds bekende argumenten aan,
doch voegde er aan toe, dat die antithese nu het burgerlijk karakter van onzen staat
ging bedreigen, ‘daar zij leidt tot de vorming en handhaving eener parlementaire
linkerzijde, waarvan de sociaal-demokratie een steeds grooter deel gaat vormen,
zoodat bij een overwinning dier linkerzijde de sociaal-demokratie grooter invloed
op en verantwoordelijkheid voor de regeering toevalt, dan haar volgens haar reëele
beteekenis in het volk toekomt en door haar kan worden begeerd!’ Ik lichtte dit, in
den mond van den socialistischen leider misschien wat vreemd klinkend betoog
toe, door er op te wijzen, dat ook de ‘partij, die ervan profiteert’, in dezen dus de
sociaal-demokratie, nooit gebaat is bij een parlementaire machtsverhouding, die
niet in overeenstemming is met de machtsverhoudin-
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gen in het land. ‘Daarom’, zoo besloot ik dit deel van mijn betoog, ‘is reeds thans,
voor de oplossing van deze krisis, de vraag te stellen of het niet gewenscht is die
oplossing te zoeken op een anderen grondslag dan dien van de antithese.’
Mijn opinie over de kwestie, die in het middelpunt der publieke belangstelling
stond, de vraag of er socialisten in het ministerie zouden worden opgenomen, vatte
ik in dit advies aldus samen: ‘Een gemengd sociaal-demokratisch-vrijzinnig kabinet
toch, is innerlijk zwakker en naar buiten op veel meer punten aanvechtbaar, dan
een vrijzinnig kabinet.... Welke reden, aan het belang der zaak ontleend, voor een
dergelijke bemoeilijking van het werken der nieuw te vormen regeering zou kunnen
worden aangevoerd, is mij niet duidelijk.’
De oplossing der kabinetskrisis werd niet gezocht langs een van de twee wegen,
die ik had aangegeven. De koningin verleende aan den vrijzinnig-demokraat dr. Bos
opdracht om een kabinet te formeeren, ‘samengesteld uit de geheele linkerzijde’,
dat wilde dus zeggen: uit vrijzinnigen èn socialisten, en daarmede stonden wij voor
de portefeuille-kwestie.
Voordat ik op mijn rol in die kwestie nader inga, moet ik eenige opmerkingen van
algemeenen aard maken. Mijn houding in de portefeuillekwestie werd steeds
beheerscht door deze ééne gedachte: hoe krijgen wij een kabinet, dat het algemeen
kiesrecht in de Grondwet zal brengen? Het algemeen kiesrecht gaf de vaste lijn aan
mijn geheele optreden. Dit geldt zoowel voor de eerste als voor de tweede fase der
portefeuillekwestie. In de tweede plaats moet ik er den nadruk op leggen, dat ik
persoonlijk allerminst op een ministerportefeuille gesteld was. Men heeft, o.a. naar
aanleiding van mijn houding op het kongres van Zwolle, de meening geuit, dat ik
op jacht was naar een ministerzetel. Wie mij
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kent, weet, dat dat in strijd was met mijn geheele mentaliteit, met mijn geheele
persoonlijkheid. Ik kan mij mezelf niet als minister voorstellen. Ik ben geen regent;
ik ben een volkstribuun, zóó voel ik mij het gelukkigst. Als ik, terwille van het
algemeen kiesrecht, minister had moeten worden, was dat voor mij een groote
opoffering geweest. Hierbij speelde een belangrijke rol mijn hartgrondige afkeer van
alle burgerlijke konventie en officieel gedoe, waarop ik reeds in het Eerste Deel
mijner Gedenkschriften wees, (blz. 212). Reeds als student en jong advokaat hield
ik mij stelselmatig buiten alle burgerlijke konversatie en die trek is in mijn later leven
nog sterker geworden. Ook als Kamerlid heb ik nooit aan eenige officieele
feestelijkheid deelgenomen. Op het Utrechtsch Partijkongres van 1913 is over de
deelname door partijgenooten aan feestelijkheden een resolutie aangenomen, door
Wibaut verdedigd, die van de vertegenwoordigers onzer Partij eischt, dat zij in
twijfelachtige gevallen, overal, waar zij niet voor de goede uitoefening van hun funktie
moeten komen, ‘zich zullen laten leiden door de overweging, dat een partij, die den
proletarischen klassestrijd voert, in de vertegenwoordigers van de politieke macht
der bourgeoisie, overal, waar zij in die kwaliteit optreden, uit den aard der zaak
slechts hare tegenstanders kan zien.’
Voor mij persoonlijk gaf deze resolutie, ook op haar scherpst opgevat, juist mijn
standpunt weer. Anderzijds heb ik er nooit veel voor gevoeld partijgenooten, wier
aanleg anders was, in dit opzicht te sterk te binden. Ik moet toegeven, dat mijn
bovengenoemde eigenschap evengoed als een proletarische deugd kan worden
opgevat, als dat zij in den vertegenwoordiger eener krachtige sociaal-demokratie
een remmende faktor kan zijn bij het optreden, dat nu eenmaal door de politieke
omstandigheden van hem kan worden geëischt. Men moet echter uit een en ander
niet afleiden, dat ik met mijn

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

224
politieke tegenstanders op onaangenamen voet zou hebben geleefd; het tegendeel
is waar. Voorzoover wij samen hadden te werken, was de verhouding uitstekend;
maar daarmee was het voor mij uit.
Natuurlijk mag een dergelijke persoonlijke drijfveer niet het eind-oordeel van een
politikus, in een zaak als de portefeuillekwestie van 1913, bepalen, maar ik meende
deze mijne eigenschap te moeten memoreeren, omdat dergelijke faktoren vaak,
sterker dan wij ons op het oogenblik zelf bewust zijn, onze houding en woorden
beheerschen.
Wie de gebeurtenissen van 1913 achteraf beschouwt, wordt getroffen door de
merkwaardige omstandigheid, dat in den verkiezingsstrijd niet alleen door ons, maar
ook van de zijde der vrijzinnige koncentratie, het optreden van socialistische ministers
algemeen onmogelijk werd geacht, terwijl direkt na de herstemmingen een groot
deel der vrijzinnige pers onze deelname aan de regeering als noodzakelijk en
vanzelfsprekend ging voorstellen.
Wat onze Partij betreft, reeds bij de algemeene beschouwingen over de begrooting
in November 1909 had ik in de Kamer dit punt aangeroerd. ‘Het is de vraag,’ had
ik toen gezegd, ‘op welke wijze een partij in de Kamer de meeste kracht kan
uitoefenen, wanneer zij deelneemt aan de regeering, de verantwoordelijkheid van
de regeering op zich neemt, afspraken sluit met andere partijen, waardoor zij in haar
vrijheid van beweging wordt belemmerd en gebonden, of wanneer zij, een
afwachtende houding aannemende, verklarende al datgene te steunen, wat zich in
haar richting beweegt, zich afzijdig houdt en zelfstandig blijft.’ Als voorbeeld van het
gunstige eener dergelijke positie, wees ik op die van de christelijk-historische fraktie
tegenover het toen-zittend ministerie-Heemskerk. Mijn
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konklusie luidde: ‘Daarom meen ik, dat het ook voor de sociale hervormingen, die
men wil tot stand brengen, het beste zal zijn, als aan de linkerzijde alles blijft, zooals
het is, elk op zijn eigen gelegenheid, elkaar nu en dan eens flink de ooren
wasschend, steeds de groote principieele verschilpunten in het oog houdend, maar
tenslotte toch ook, wanneer praktische punten aan de orde zijn en men tenslotte tot
één konklusie moet komen, daarvoor niet terug te deinzen.’
In een debat, dat ik in Februari 1913 voerde met den heer Roodhuyzen voor een
Amsterdamsche studentenvereeniging, waren wij het, wat dit punt betreft, eens. Ik
wees op de nadeelen, die het zitting nemen in de regeering voor sociaal-demokraten
had en zei: ‘Ik zou de krijgsgevangene zijn van het liberale ministerie.’ Terwijl van
zijn kant de heer Roodhuyzen zeide: ‘Wij hebben verklaard, de regeering niet te
zullen aanvaarden, als wij niet 51 stemmen hebben. Het best is dan een
zakenkabinet. Wij zullen dan echter vasthouden aan ons program. Geen
Grondwetsherziening zonder algemeen kiesrecht.’ De mogelijkheid van een
vrijzinnig-socialistisch ministerie werd door hem zelfs niet geopperd.
Na afloop dier vergadering begaven wij ons met het bestuur der
studentenvereeniging naar een kafé in de Kalverstraat en daar vroeg ik Roodhuyzen:
‘Hoe denkt u zich zoo'n zakenkabinet?’ Toen noemde hij den heer Cort van der
Linden den aangewezen man om een dergelijk kabinet te vormen, een uitspraak
van een der leidende liberale politici, die in verband met de latere gebeurtenissen
zeer merkwaardig moet worden genoemd.
Ook in een vergadering voor mijn Amsterdamsche kiezers, begin Juni, verwierp
ik ieder kompromis met de vrijzinnigen, ‘waarbij wij alle frischheid en zelfstandigheid
zouden verliezen.... Wij zouden de gevangenen
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zijn van het liberalisme, d.i. van het kapitalisme en gij zelf zoudt weldra een nieuwe
arbeiderspartij stichten.’ En verder: ‘Laat ons aannemen, dat rechts 49 zetels krijgt
en de socialisten 11.... Dan hebben de vrijzinnigen 40. Dan moeten zij pogen hun
program uit te voeren. Wij zullen hen bij die uitvoering helpen.’ Van zijn kant
verklaarde de heer Roodhuyzen nog eind Mei: ‘Spr. had alle eerbied voor de
sociaal-demokraten, maar zoolang zij blijven vasthouden aan hun dogma, valt er
met hen niet samen te werken.’ Dergelijke uitspraken kon men hooren van andere
koncentratie-kandidaten.
Ik had dan ook het recht in ‘Het Volk’ te schrijven: ‘Dat men liever een paar onzer
eerste aanvoerders in zijn ministerie had opgesloten.... is te begrijpen. Maar men
is toch wel zoo verstandig geweest, daarvan voor de uitvoering van zijn eigen
program geen onmisbare voorwaarde te maken. Had men dat willen doen, dan had
men ons dien eisch moeten stellen vóór 25 Juni, tegelijk met de antwoorden op
onze herstemmingsvragen, inplaats van deze, zooals geschied is, onvoorwaardelijk
in bevestigenden zin te beantwoorden. Dit klemt te meer, omdat onzerzijds steeds,
van den aanvang der verkiezingen tot het eind is verklaard, dat wij niet de verplichting
tot zitting nemen in een vrijzinnig kabinet aanvaardden. Men wist dit. Desondanks
akcepteerde men onze eischen omtrent de urgentie en de uitwerking der
verschillende punten van het koncentratie-program. Niet slechts staatkundig, maar
ook juridisch, ook moreel, is de door ons gewenschte oplossing de voor de hand
liggende.’
Na het bekend worden van den verkiezingsuitslag schreef ‘Het Volk’, dat er nu in
ieder geval een ‘kiesrechtministerie’ gevormd moest worden; het artikel noemde de
vrijzinnige koncentratie ‘de aangewezene, om de vorming van een kabinet op zich
te nemen’ en verklaarde verder: ‘Een regeering, die een loyale Grond-
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wetsherziening aankondigt en met behoorlijken spoed bevordert, kan op den steun
der sociaal-demokratie rekenen. Dit zij hier openlijk en zonder voorbehoud verklaard.’
Eenige dagen later schreef ik: ‘De samenstelling der regeering uit de burgerlijke
linkerzijde ligt voor de hand; de vrijzinnigen zullen zelf de eerste zijn om dit in te
zien. Dat zij bij de uitvoering van hun koncentratie-program in den geest hunner
antwoorden op onze vragen den sterken steun onzer fraktie zullen hebben, behoeft
niet eens uitdrukkelijk te worden verzekerd.’
Intusschen was in de konservatief-liberale pers de kampagne geopend, die ten
doel had het aanbod van portefeuilles aan de socialisten uit te lokken: De ‘N.R.Ct.’
schreef: ‘Aan den val van het ministerie-Heemskerk hebben vrijzinnige koncentratie
en sociaal-demokratie gelijkelijk deel gehad.... welnu, dan zijn zij ook samen tot
opbouw van een nieuw ministerie geroepen.’ En de ‘Nieuwe Courant’ schreef over
ons aanbod van loyale steun aan een koncentratie-kabinet: ‘Indien de
sociaaldemokraten hun steun beloven, zonder de verantwoordelijkheid voor de
regeering mede te dragen, dan beteekent dit een ministerraad met Troelstra voor
de deur of aan de telefoon. Dan wordt van nu af aan geregeerd onder zijn patronage.’
Uit een dergelijke aanhaling kan men zien, hoezeer aan die zijde socialistische
ministers werden gewenscht; om dezelfde reden, waarom zij voor ons ongewenscht
waren.
Tegenover deze strooming meende ik mijn best te moeten doen om een
portefeuille-aanbod te voorkomen. Daarom gaf ik het interview aan den
vertegenwoordiger van Vas Diaz, waarover ik reeds sprak, voordat ik naar de Harz
vertrok, waarin ik o.a. verklaarde: ‘Wat de mogelijkheid van regeeren van een
vrijzinnig ministerie betreft, komt het mij voor, dat zij grooter is zonder dan met
socialistische ministers.’ Daarom ook schreef ik nog twee hoofdartikelen in ‘Het
Volk’, waar
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ik zeide: ‘Waarheid is, dat het voor een vrijzinnige regeering, die werkelijk de
Grondwetsherziening om te komen tot algemeen kiesrecht urgent acht en de
pensioenkwestie in den geest onzer herstemmingsresolutie wil oplossen, veel beter
is, dat er geen enkele socialist in het ministerie zit, dan dat wij ons parlementair
recht van drie portefeuilles zouden opeischen.’ Ik wees daarbij op de Eerste Kamer,
die nog een rechtsche meerderheid had en eerder geneigd zou zijn, een zuiver
vrijzinnig dan een vrijzinnig-socialistisch ministerie te dulden, zoodat het dus voor
het algemeen kiesrecht beter was, als wij buiten de regeering bleven. Als ‘De
Standaard’ in die dagen schreef, dat onze sterkte in het parlement een hinderpaal
was voor het tot stand komen van algemeen kiesrecht, voelde ik, dat daar een grond
van waarheid in lag. Als wij socialisten onze signatuur op het ministerie drukten,
zou dat de tegenstand van te velen opwekken. Ik was er op uit een
kiesrechtministerie te krijgen, dat niet provoceerde, en zoo min mogelijk tegenstand
zou opwekken, op buiten het kiesrecht gelegen gronden.
Het is van belang hier vast te stellen, dat ik mij dus tegen socialistische ministers
kantte om een praktischpolitieke reden, nl. de verkrijging van het algemeen kiesrecht
en een geheel ander standpunt innam dan de partijgenooten, die in het ‘Weekblad’
het aanvaarden van portefeuilles voornamelijk op principieele gronden bestreden.
Zooals reeds is vermeld, kreeg dr. Bos opdracht een kabinet samen te stellen uit
de geheele linkerzijde en in zijn aan mij gerichte brief van 12 Juli vroeg hij of wij
bereid waren, met de andere groepen der linkerzijde in de regeering samen te
werken, ter uitvoering van die punten, waarover bij de afgeloopen verkiezingen
eenstemmigheid was gebleken. Hij zeide, er geen
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bezwaar tegen te hebben, drie sociaal-demokraten voor een ministerportefeuille
voor te dragen. In mijn antwoord deelde ik dr. Bos in de eerste plaats mede, dat zijn
brief in een Partij-konferentie, te houden op 19 Juli, zou worden behandeld, terwijl
tegen de week daarop een buitengewoon kongres bijeengeroepen zou worden. Ik
schreef verder: ‘Van onze Partij kan evenwel niet worden verwacht, tot de
gewenschte samenwerking in de regeering met burgerlijke partijen, zoo geheel in
strijd met haar karakter, haar verleden en de tot heden tusschen die partijen en ons
bestaande verhouding, over te gaan, zonder overtuigd te worden van de
noodzakelijkheid daarvan, ter bereiking van het doel.’ Bij het opsommen van de
bezwaren, die het aanvaarden van portefeuilles voor een socialistische partij heeft,
zeide ik, o.a.: ‘Reeds de aanstaande onafhankelijkheidsfeesten zullen aanleiding
geven tot optreden en uitingen vanwege de regeering, die soc.-dem. ministers niet
voor hun rekening zullen kunnen nemen, tot konflikten kunnen leiden, welke - hier
valt ons partijbelang samen met dat der te vormen regeering - de rechterzijde
wapenen tegen die regeering aan de hand zullen doen, die deze zullen bemoeilijken
in haar taak, temeer, waar haar aanvallers daarbij 82 pct. der kiezers aan hun zijde
hebben.’
Ik drong wederom aan op een vrijzinnig kiesrechtministerie, waaraan ik onze
royale steun toezegde en vervolgde: ‘Eerst wanneer deze wijze van oplossing der
krisis, hetzij om mij thans nog onbekende zakelijke redenen, hetzij wegens
eventueelen door mij te betreuren onwil der vrijzinnigen om zonder soc.-dem.
ministers te regeeren, onmogelijk bleek - of indien de vrijzinnigen, om voor mij even
duistere, althans aan het belang der zaak vreemde redenen, zouden weigeren, hun
eigen verkiezingsprogram uit te voeren zonder soc.-dem. ministers als conditio sine
qua non voor
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de uitvoering van het door U medegedeelde program - slechts in dat ondenkbare
geval zou de vorming van dat meest zwakke, minst homogene, meest aanvechtbare,
aan de meeste toevallen blootgestelde, door zijn eigen samenstelling het meest
bemoeilijkt kabinet m.i. aan de orde kunnen komen.’
In zijn antwoord handhaafde dr. Bos het standpunt, dat een ministerie uit de
geheele linkerzijde in parlementaire zin beantwoordde aan den uitslag van de
verkiezingen en het sterkst zou staan bij het uitvoeren der bedoelde programpunten.
Een vrijzinnig ministerie met socialistische steun scheen hem aan veel ernstiger
bezwaren bloot te staan; hij deelde echter mee, dat die oplossing in de vrijzinnige
koncentratie nog geen punt van bespreking had uitgemaakt.
Intusschen was reeds voor de konferentie het aanbod in ‘Het Volk’ besproken.
De meerderheid van de redaktie verklaarde zich in een serie van vier artikelen tegen
het aanvaarden der portefeuilles, terwijl het lid der redaktie Vliegen, in een goed
gesteld artikel, getiteld ‘Aanpakken’, het tegenovergestelde standpunt verdedigde.
In dat artikel kwam echter geen enkel argument voor tegen mijn stelling, dat een
door ons gesteund vrijzinnig kabinet sterker zou staan dan een vrijzinnig-socialistisch.
Dat de verdeeldheid in de redaktie binnen de Partij verwarring stichtte en naar buiten
een indruk van zwakheid moest maken, ligt voor de hand.
Op de debatten der Partij-konferentie behoef ik niet in te gaan. Met 13 tegen 8
stemmen werd besloten het aanbod af te wijzen en vervolgens waren meerderheid
en minderheid het er over eens, dat het buitengewoon kongres nu kon worden
afgelast. Schaper's optreden op deze konferentie was van een buitengewone felheid:
hij ging zoover, te beweren, dat ik ‘tegen de groote momenten niet opgewassen
was gebleken’, zonder
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daarvoor eenige nadere motiveering aan te voeren. Ik zou op deze uiting op zichzelf
niet hoeven in te gaan. Van Schaper verwacht men nu eenmaal niet allereerst billijke
en goed-gemotiveerde oordeelen over personen. Nu Vliegen echter deze bewering
overneemt in ‘Die onze kracht ontwaken deed’ (deel I, blz. 217) kan ik haar niet
stilzwijgend laten voorbijgaan. Ik heb in mijn Gedenkschriften de door mij gevoerde
leiding uitvoerig behandeld en hoewel in de zeer verschillende situaties, waarin ik
geplaatst werd, mijn werk aan groote moeilijkheden onderhevig was, ontzeg ik
iedereen het recht, met een klakkelooze beschuldiging, als die van Schaper, een
streep te trekken door mijn gansche levenswerk. Ik had, tot 1913 toe, in Schaper
en Vliegen gewoonlijk medestanders gevonden. Het was pas, toen ik mij genoopt
voelde tegen hun speciale wenschen en meeningen in positie te kiezen, dat zij tot
hun denigreerende uiting kwamen. Ook mijn houding in de portefeuillekwestie werd
van het begin tot het einde beheerscht door één vast doel: de bevordering van het
verkrijgen van het algemeen kiesrecht. Men heeft hier weer met een ‘legende’ te
doen, zooals ook aan mijn artikel ‘Wat nu?’ werd vastgeknoopt. (‘Groei’, blz. 276).
Uit de brief, waarin ik na afloop der konferentie ons besluit aan dr. Bos meedeelde,
wil ik nog enkele passages aanhalen, die mijn standpunt goed weergeven. Ik vestigde
er nog eens de aandacht op, dat ‘de S.D.A.P. zich van de verantwoordelijkheid van
de uitvoering van het uit de verkiezingen voortvloeiend regeerings-program beter
meent te kunnen kwijten door de totstandkoming van een vrijzinnig ministerie, met
daaraan te verleenen steun onzerzijds, te bevorderen, dan door mede te werken
tot de vorming van een zóó weinig homogeen, aan allerlei inwendige konflikten
blootgesteld en door haar eigen samenstelling bemoeilijkt
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kabinet, als bij aanneming van Uw voorstel zou zijn tot stand gekomen. Het zal mij
in het belang der zaak zeer aangenaam zijn, indien door U, nu de door U eerst
wenschelijk geoordeelde wijze van oplossing der parlementaire krisis onmogelijk
blijkt, aan Uwe politieke vrienden onze korrespondentie wordt medegedeeld. Zij
zullen daaruit ons loyaal bedoeld aanbod van medewerking tot eene andere oplossing
leeren kennen, dat de verwezenlijking beoogt van het program der meerderheid
van 55, door een vorm van samenwerking, die meer rekening houdt met de
onderlinge verschillen tusschen Uwe en onze partijen en juist daardoor minder
aanleiding biedt voor teleurstellingen en konflikten, als steeds uit kunstmatige en
tegennatuurlijke kombinaties plegen voort te vloeien.’
Dr. Bos vond in ons besluit aanleiding zijn opdracht neer te leggen, waarop de
koningin hem opdroeg, te onderzoeken of de koncentratie dan bereid was, alleen
een kabinet te vormen. In een bijeenkomst op 30 Juli besloten de vrijzinnigen, deze
taak niet op zich te nemen. In het kommuniqué, dat van deze vergadering verscheen,
werd als argument genoemd, dat het socialistische steun-aanbod, dat toch werkelijk
royaal genoeg was, onvoldoende werd geacht. In een artikel, dat ik aan dit besluit
wijdde, wees ik, als geruststelling, op de laatste zin van het kommuniqué: ‘Ook bij
de verdere besprekingen beheerschte de wensch om het reeds ontwikkelde program,
dat algemeene instemming vond, uitgevoerd te krijgen, de beraadslagingen’ en ik
trok daaruit de konklusie: ‘Het program blijft.’
Laat in den avond van den 31en Juli ontving ik een onaangekondigd bezoek van
Vliegen en Schaper, waarbij zij mededeelden, dat zij een onderhoud hadden gehad
met dr. Bos en naar aanleiding daarvan de bijeenroeping van een buitengewoon
kongres wenschten, om
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TROELSTRA TEN HOVE OF NIET MEER ‘OP DE MAT’ AGENT tot THEO: ‘Doorloopen
als-je-blieft, je mag hier niet staan blijven!’ (‘Telegraaf’)
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nogmaals de vraag der portefeuille-aanvaarding te overwegen. Zij verzochten hiertoe
mijne medewerking. Dr. Bos had hun gezegd, dat de mogelijkheid van een
vrijzinnig-socialistisch ministerie open bleef. Ik was door dit bezoek ten zeerste
verbaasd. Dit was een eigenmachtig ingrijpen in de door mij gevoerde leiding,
waartoe naar mijn weten geen enkele partij-instantie hen gemachtigd had. Zij
beriepen zich op hun kwaliteit van voorzitter en vice-voorzitter der Partij, ambten,
die m.i. niet het recht geven tegen de door de bevoegde partij-instanties genomen
beslissingen een afzonderlijke tegenaktie te voeren. Intusschen werd besloten, dat
zij den volgenden dag zouden terugkeeren, om de zaak nader te bespreken.
Uit hun uitingen kreeg ik den indruk, dat ook andere vooraanstaande partijgenooten
aan hun ingrijpen deel hadden en daar zij mij hadden meegedeeld naar hotel ‘Victoria’
terug te keeren, achtte ik het niet ondienstig hen op den voet te volgen. In ‘Victoria’
werd mij althans een gedeelte van het geheim opgehelderd. Ik vond er Vliegen en
Schaper onder een gemoedelijk glaasje in gezelschap van van Kol, die door mij
onmiddellijk werd beschouwd als een der promotors van deze buitengewone en
vrijwel op een intrige gelijkende stap.
Van Kol was gedurende de belangrijke gebeurtenissen van deze verkiezingsstrijd
afwezig geweest. In het land teruggekomen, toen de portefeuille-kwestie reeds
aanhangig was, werd hij, zoodra hij de grens was gepasseerd, geïnterviewd en dat
interview bevatte de meest absolute verwerping van het door mij en de meerderheid
der Partij ingenomen standpunt. Eenigen tijd later deelde hij mij mede een schrijven
te hebben ontvangen van den Gouverneur-Generaal, wiens gastvrijheid hij ditmaal,
tegen zijn gewoonte in, wel had aanvaard. De heer Idenburg wenschte hem in die
brief
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geluk met de verkiezings-overwinning, door onze Partij behaald, en sprak de
waarschijnlijkheid uit, dat hij, van Kol, nu voortaan als minister zou zetelen op het
Plein (het ministerie van Koloniën). Dat deze brief bij den goedhartigen, maar ijdelen
man verwachtingen en wenschen had opgewekt, die hem onmiddellijk tot een zeer
ijverige aktie achter de schermen hadden gevoerd, is te begrijpen.
Den volgenden dag verscheen een vierde stille bondgenoot ten tooneele. Het
was Hugenholtz, die zich reeds op de Partij-konferentie als een vurig voorstander
van portefeuilles had doen kennen. Vliegen c.s. hadden zich nu ook in verbinding
gesteld met den heer Drucker, die omtrent de kansen van het algemeen kiesrecht
een sombere voorstelling had gegeven. Bij ons gesprek kwam eindelijk het eigenlijk
doel mijner partijgenooten op de proppen. Dat was: opname van drie socialistische
ministers in het kabinet, waaraan direkt werd toegevoegd, dat het voor het behoud
van het revolutionair karakter onzer Partij beter was, dat ik buiten het ministerie zou
blijven, opdat ik in de Kamer het revolutionaire standpunt onzer Partij zou kunnen
verkondigen. Ik zou daar dus mijn revolutionaire fanfares kunnen blijven blazen. Ik
kon niet nalaten te wijzen op de onaangename positie, waarin ik door deze regeling
zou worden geplaatst, om nl. steeds de zwakheden en aanvechtbare punten in het
beleid der ministers te moeten verdedigen, een werkje, dat mij minder toelachte.
Intusschen hingen deze besprekingen over het aanvaarden van portefeuilles
geheel in de lucht; eerste voorwaarde daartoe zou zijn: een hernieuwd aanbod,
daar het vorige immers was vervallen. Om deze reden kon ik aan dit alles niet bijster
veel waarde hechten.
Op de zaak, de bijeenroeping van een buitengewoon kongres, kwam het
intusschen aan. Deze vraag, die mij
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in groote moeilijkheden bracht, kon door mij niet anders dan bevestigend worden
beantwoord, zoodat ik in dit opzicht hun verzoek inwilligde. Elke eenigzins belangrijke
minderheid had het recht, het oorspronkelijk plan weer op te vatten en een
buitengewoon kongres te doen bijeenroepen. De Partij had ook hier het laatste
woord te spreken en deze gelegenheid haar in te lichten over al het gebeurde, mocht
te minder worden verzuimd, daar er door het verkondigen van de tegenovergestelde
meeningen groote verwarring dreigde te ontstaan.
Het spreekt vanzelf, dat de liberale pers ons voor het mislukken der pogingen een
parlementair kabinet te vormen, verantwoordelijk stelde. Toch werden ook andere
klanken gehoord. Reeds vóór het bekend worden van het besluit der vrijzinnige
koncentratie had de heer van Hettinga Tromp in de vrijz.-dem. ‘Wereld’ geschreven:
‘De aanbieding der ministerportefeuilles aan de sociaal-demokraten moge misschien
konstitutioneel geboden en een goede politieke partijzet zijn geweest, laat men zich
bij de weigering dier portefeuilles neerleggen en thans verder allereerst aan het
kiesrecht denken.’ En de ‘Groene Amsterdammer’ had geschreven: ‘Het heeft dezer
dagen den uiterlijken (zeer uiterlijken) schijn of niemand verlangender is naar een
sociaal-demokratisch minister van Financiën - en van belastingen dus - of van
Binnenlandsche zaken of van Spoorwegen (stijl 1903?) dan de meest konservatieve
pers van links. Het is een vogelgefluit, een lokkend orchest, een opdringerigheid
van offervaardigheid, een heete, haast hysterische gilpartij om socialistische
ministers, uit die stijve oud-liberale kakebeenen, dat men er bijna aardigheid in zou
hebben! De “N.Ct.” die zegt: Troelstra wenschen wij achter de groene tafel te zien
om dáár te beraadslagen en daar (wij kursiveeren) te
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stemmen, geeft door deze twee woorden zoo juist aan, dat in een ministerie van
dagelijksche anti-socialistische praktijk geen (immers overstemde) minderheid zitting
kan nemen. Dat is geen kwestie van moed, maar een van zeer eenvoudige
rekenkunde, die leert: 6 is grooter dan 3.’
Het verschil van meening tusschen Schaper-Vliegen en mij over de kansen, dat
door een ander dan zuiver vrijzinnig kabinet algemeen kiesrecht en staatspensioen
zouden worden gebracht, werd ook veroorzaakt door het feit, dat ik als jurist een
staatsrechtelijke scholing had doorloopen, die zij misten. Mijn staatsrechtelijke
opleiding had mij geleerd aan den uitslag der verkiezingen en de daarbij door de
meerderheid der kiezers gesanktioneerde eischen groot gewicht te hechten, door
onze konstitutie gewaarborgd. Elk ministerie, dat zou optreden, was gedwongen
met de kiezersuitspraak rekening te houden.
Desniettegenstaande achtte ik het gewenscht om, alvorens mijn standpunt te
kiezen in de geheel nieuwe situatie, waarin wij gekomen waren, mij op de hoogte
te stellen bij dengene, die nu door de koningin met de oplossing der kabinetskrisis
zou worden belast. De gelegenheid daartoe deed zich voor, toen de koningin op
den 2en Augustus den heer Cort van der Linden tot kabinetsformateur benoemde.
Denzelfden dag belde ik den heer Cort van der Linden op en vroeg hem of ik
onmiddellijk tot hem kon worden toegelaten. Mijn oude leermeester stemde daarin
gulweg toe en ik voelde dit onderhoud als van historische beteekenis, na alles, wat
er tusschen ons in vroeger en later jaren was voorgevallen. Ik deelde hem mede,
dat ons buitengewoon kongres zou worden gehouden en dat ik, om daar mijn
standpunt te kunnen bepalen, moest weten of wij nog ooit voor de mogelijkheid in
een kiesrechtministerie te moeten treden, zouden worden geplaatst. Daarom
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stelde ik hem pertinent de vraag: ‘Is het uw voornemen, alleen dàn tot de vorming
van een kabinet over te gaan, als u de zekerheid hebt, dat met dat kabinet
Grondwetsherziening tot algemeen kiesrecht en staatspensioen zijn te verkrijgen?’
Het antwoord van den staatsman luidde: ‘Ik ben van plan te zoeken naar ministers,
bereid om de punten van algemeen kiesrecht en staatspensioen, door de
verkiezingen aan de orde gesteld, te verwezenlijken. Indien echter op die grondslag
geen kabinet is te vormen, zal ik mijn mandaat niet neerleggen, maar desondanks
toch een ministerie vormen.’
Door dit antwoord was mijn standpunt in de tweede fase van de portefeuillekwestie
bepaald. In de eerste fase had ik, terwille van de meerdere kansen voor het algemeen
kiesrecht, aangestuurd op een vrijzinnig kabinet, dat wij zouden steunen zonder er
deel van uit te maken. In de tweede fase moest ik, nu Cort niet voor het algemeen
kiesrecht instond, terwille daarvan een troef in handen houden; ik moest kunnen
zeggen: ‘Als gij het algemeen kiesrecht niet brengt, dan zullen wij trachten u ten val
te brengen, om dan zelf de door u nagelaten taak over te nemen.’ Uit een hoofdartikel
van den 4en Augustus bleek, dat de meerderheid van de ‘Volk’-redaktie mijn opinie
deelde; helaas was het ook nu weer onmogelijk de lezers van het Partij-orgaan
konsekwente leiding te geven, daar de Roode zich in verschillende heftige artikelen
tegen zijn mederedakteuren verzette.
De Partijbestuursvergadering, waarom Schaper, Vliegen en ik, na hun bezoek
aan mij, telegrafisch hadden gevraagd, had den 3en Augustus plaats. Hier werd
besloten tegen den 9en Augustus te Zwolle een buitengewoon kongres bijeen te
roepen, terwijl ter voorbereiding der daar te behandelen resolutie den 5en Augustus
nog een Partij-konferentie bijeen zou komen.

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

238
Het spreekt vanzelf, dat ik niet naliet, hier, evenals op de konferentie, tegen het
eigenmachtig optreden van Vliegen en Schaper te protesteeren. Op deze konferentie
kwam een nieuwe meerderheid voor de oplossing der portefeuillekwestie tot stand.
Deze bestond èn uit de uiterste reformisten, die principieele voorstanders van
regeerings-samenwerking met burgerlijke partijen waren èn verder uit diegenen,
die, zooals ik, rekening houdende met de gewijzig de situatie, op parlementaire
gronden de mogelijkheid aannamen, dat bij de vorming of onder de regeering van
het te vormen extra-parlementair kabinet, wij het algemeen kiesrecht zouden moeten
redden, door ons bereid te verklaren, alsnog in een gemengd burgerlijk-socialistisch
ministerie plaats te nemen. De nieuwe minderheid bevatte ten eerste diegenen,
welke elk optreden in een burgerlijk kabinet op principieele gronden afwezen en
daaraan desnoods kiesrecht en staatspensioen zouden willen opofferen, en ten
tweede hen, die op grond van de geringe sterkte van de Partij in geen geval den
tijd voor het samenregeeren met burgerlijke partijen gekomen achtten. Op het
Kongres zou deze minderheid, in de Partij een meerderheid blijken te zijn.
De meerderheid der konferentie vereenigde zich op een resolutie, die er eerst
aan herinnerde, dat de Partij ‘van meet af aan het standpunt heeft ingenomen, dat
zij slechts in het geval van onvermijdelijke noodzakelijkheid een uitnoodiging tot
deelneming aan de regeering kon aanvaarden,’ vervolgens vaststelde, dat een
extra-parlementair kabinet, ‘mits de uitspraak der stembus inzake algemeen kiesrecht
en staatspensioen eerbiedigende’, de beste oplossing der krisis was en vervolgde,
dat als op die wijze algemeen kiesrecht niet te verkrijgen was, ‘dit door de Partij zal
worden beschouwd als het geval van onvermijdelijke noodzakelijkheid, waar zij....
over haar bezwaren tegen deelne-
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ming aan een gemengd vrijzinnig-soc.dem. ministerie zou moeten heenstappen,
terwille van de verantwoordelijkheid, die de Partij door haren strijd voor algemeen
kiesrecht en staatspensioen op zich heeft genomen.’ Uit het bovenstaande is
duidelijk, dat ik deze resolutie steunde. Mijn aandrang om aan den aanvang der
resolutie te verklaren, dat het kongres zich met het ten deze gevoerde beleid
vereenigde, stuitte af op de tegenstand van Schaper.
De resolutie van de minderheid ging uit van de overweging, ‘dat de positie onzer
Partij buiten en in het parlement niet sterk genoeg is om deelneming aan een
regeering mogelijk te maken, zonder het burgerlijk karakter dier regeering te
aanvaarden en belast te worden met de medeverantwoordelijkheid voor alle daden
van het bewind,’ en kwam zoo tot de konklusie, dat ‘het toetreden van
sociaal-demokraten tot een burgerlijke regeering in strijd zou zijn met het belang
van het proletariaat.’ Hiermee werd een absolute afwijzing van ministerportefeuilles,
in welke parlementaire situatie ook, uitgesproken; een uitspraak, die ik in verband
met de geheele door mij aangenomen houding niet kon aanvaarden.
Ik had, vóór deze konferentie, aan onzen internationalen theoretikus Kautsky de
vraag voorgelegd, of hij deelname aan de regeering principieel toelaatbaar zou
achten, als alleen daardoor het algemeen kiesrecht kon worden gered. Zijn antwoord,
waarin hij tot groote voorzichtigheid aanmaande, maar de mogelijkheid, dat
regeeringsdeelname noodig zou zijn, akcepteerde, werd door mij in ‘Het Volk’
gepubliceerd. Ook schreef ik nog een tweetal artikelen, waarin ik aan den vooravond
van het buitengewoon kongres mijn standpunt in deze fase der krisis ontwikkelde.
Het is nooit naar buiten gebleken, welke gevoelens
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mij, naar aanleiding van het bederven van mijn werk door mannen als Vliegen en
Schaper c.s., hebben bestormd. Ik heb toen een innerlijke krisis doorstreden, waarbij
zelfs de gedachte, mij hier uit mijn werk terug te trekken en mij ergens in het
buitenland aan socialistischen arbeid te wijden, opdoemde. Dat ik voordien reeds
meerdere malen aanvechtingen van dien aard had doorstaan, heb ik vroeger vermeld.
De portefeuillekwestie greep mijn innigste gevoelens ten opzichte van de Partij sterk
aan. In een der konferenties werd ik, na een rede van van der Goes door een
huilkramp overvallen. Ik vermoed, dat mijn medeleden dit aan een gevoel van
zwakheid toeschreven en dat de opmerking, ‘dat ik tegen de buitengewone situaties
niet opgewassen bleek’, daarmede samenhangt.
Nu weet ik zeer goed, dat ik geen berekenende natuur ben, niet iemand, die zich
uitsluitend door verstandsoverwegingen laat leiden. In mij leven twee zielen naast
elkaar en deze hebben dikwijls met elkander strijd moeten voeren, waarbij de
verstandelijke overwegingen veelal den doorslag gaven. Ik heb mij afgevraagd, of
ik mijzelf, wegens mijn vatbaarheid voor den invloed van mijn gevoelsleven, van
zwakte in de politieke strijd had te beschuldigen. In het algemeen merk ik hierbij op,
dat het gevoels-element zich in den mensch op twee manieren kan openbaren; ten
eerste, in impulsief, fel en krachtig optreden; ten tweede, in daden, waarbij men zijn
zelfbeheersching verliest en onder den indruk komt van zijn gevoelsleven. Dat
dergelijke daden een getuigenis geven van zwakheid, zou ik niet gaarne willen
beweren; het zijn reakties, die integendeel vaak eigen zijn aan een sterk
temperament. Mij zijn hierbij twee passages in de gedachten gekomen uit de
Gedenkschriften van Bismarck, den man van ijzer en staal, dien men zeker niet als
een zwak politikus zal beschouwen.
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In het eerste deel van zijn ‘Gedanken und Erinnerungen’ spreekt hij over een rede,
die hij in 1848 in de tweede Vereenigde Landdag hield, waarin hij toelichtte, dat hij
wegens de houding van de kroon in de revolutiedagen, zijn stem niet kon geven
aan het adres aan den koning. Aan het uit zijn rede aangehaalde, voegt hij in zijn
Gedenkschriften toe: ‘Ik wilde meer zeggen, doch werd door innerlijke bewogenheid
in de onmogelijkheid gebracht, verder te spreken en verviel in een huilkramp, die
mij dwong de tribune te verlaten.’ In het tweede deel dier Gedenkschriften, (blz. 49),
wordt gesproken over een krijgsraad in het hoofdkwartier tijdens den
Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog van 1866, waar Bismarck in zijn opvatting, dat de
oorlog moest worden beëindigd en de Oostenrijksche vredesvoorstellen moesten
worden aanvaard, alleen bleef staan. Hij schrijft daarover: ‘Mijn zenuwen waren
tegen de indrukken, die mij dag en nacht bestormden, niet bestand; ik stond zwijgend
op, ging in mijn aangrenzende slaapkamer en werd daar door een hevige huilkramp
overvallen.’ En verder, na een hernieuwd vergeefsch onderhoud met den koning,
(blz. 54): ‘In mijn kamer teruggekeerd, was ik in zulk een stemming, dat de gedachte
bij mij opkwam of het niet beter ware, mij uit het vier verdiepingen hooge venster te
laten vallen.’
Daar slaat men een blik in het innerlijk van een politikus van groote statuur en
ijzerharde natuur. Zijn woorden troostten mij, daar ik, man van kleiner statuur en
Hollandsche afmetingen, ook in mijn politieke leven dergelijke momenten heb
doorgemaakt.
Altijd heeft mij weer mijn diep besef van de noodzakelijkheid, de eenheid van de
Partij te bewaren, over de moeilijkheden, hoe hard zij mij ook troffen, heengeholpen.
Ook in de portefeuillekwestie liet ik mij door deze overwegingen leiden, terwijl ik er
bovendien op uit was, de onderlinge verdeeldheid zoo min mogelijk naar
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buiten te toonen. Door alle getwist was de verkiezings-overwinning reeds gedeeltelijk
bedorven. Ik had in de loop der jaren al zooveel over mijn kant laten gaan, dat ik
ook nu in staat was te zwijgen, hoewel ik het volste recht had gehad het optreden
van Vliegen en Schaper op het kongres in het openbaar te veroordeelen.
Wat mijn houding tegenover Vliegen betreft, die in het vervolg nog verschillende
malen tegenover mij zou staan, heb ik mij steeds laten leiden door de overtuiging,
dat hij nu eenmaal van meet af aan op de uiterste vleugel van het reformisme heeft
gestaan. Ook in de portefeuillekwestie, waarbij hij verder ging, dan m.i. geoorloofd
was, bleef hij een konsekwent aanhanger van die richting. Bij Schaper was meer
een oogenblikkelijk sentiment de drijfveer zijner daden en de beleedigingen, die ik
bij de behandeling dezer zaak van hem heb moeten verduren, gingen mij niet in de
koude kleeren zitten.
Het kongres van Zwolle, dat ik als demokratisch leider der Partij niet had kunnen
en willen tegenhouden, was het gevolg van een aktie van partijgenooten, die men
gevoegelijk als een paleisrevolutie kan betitelen. De voorgeschiedenis van dat
kongres en het besef, dat mijn houding niet zou worden begrepen en ik mij aan
allerlei verkeerde uitleggingen zou blootstellen, deden mij dat kongres tegemoet
zien met een gevoel van walging, dat mij er zelfs van weerhield bij de eerste zitting
tegenwoordig te zijn. Toen ik dien Zaterdagavond te Zwolle aankwam, ontmoette
ik aldra Sannes en Albarda. De mij aangedane behandeling deed mij in mijn
binnenste branden van toorn en verontwaardiging en het eerste, wat ik tot hen zeide,
was, dat het mij het beste voorkwam, mijn plaats in de Partij te verlaten en aan hen
mijn werk over te dragen. Bijna den geheelen nacht hebben wij daarop door de
straten
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van Zwolle gewandeld, waarbij zij beiden al het mogelijke deden, mij van mijn
voornemen terug te brengen. Langzamerhand ben ik toen tot mijzelf gekomen en
gezamenlijk vonden wij een vorm, waarbij ik toch de leiding der Partij in handen zou
houden en die men belichaamd kan vinden in de door mij, na de stemming,
ingediende motie.
De resolutie van de meerderheid der Partij-konferentie werd in een inleidende
speech door Schaper verdedigd, terwijl Wibaut de minderheids-resolutie inleidde
en de Roode gelegenheid kreeg een afzonderlijk ingediende resolutie van Amsterdam
III te verdedigen, die in wezen met die van de minderheid in de konferentie
overeenkwam, doch in scherper termen was gesteld. Den tweeden dag kwamen
eerst verschillende afgevaardigden aan het woord, terwijl ik 's middags mijn rede
hield. Ik voelde mij verplicht voor het kongres uiteen te zetten, in welk een moeilijke
positie een negatieve uitspraak mij als fraktie-voorzitter zou plaatsen, maar daar de
meeste groote afdeelingen hun afgevaardigden bindend mandaat hadden gegeven,
tegen de resolutie van de meerderheid der konferentie te stemmen, vond ik niet de
opgewektheid mijn eigen standpunt met kracht te verdedigen, wat ik dan ook aan
het kongres meedeelde.
Ik begon mijn speech met te verklaren, dat ik aangenaam getroffen was door het
proletarisch bewustzijn, dat in de besluiten van de meeste groote afdeelingen tot
uiting kwam. ‘Ik krijg nu last van uw proletarisch sentiment, maar dat sentiment
bewonder ik.’ Vervolgens herinnerde ik er aan, dat er ten onrechte werd geredeneerd,
alsof het ging om het al of niet aanvaarden van aangeboden portefeuilles: zoo'n
aanbod was er in het geheel niet. Het ging er om, of men de fraktie de vrijheid wou
laten om in haar strijd voor het algemeen kiesrecht tot Cort van der Linden te kunnen
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zeggen, als hij nalatig bleek, dat wij desnoods bereid waren, het werk in zijn plaats
op ons te nemen. In dat geval zou de noodtoestand bestaan, die nog niet bestond,
toen dr. Bos aan het begin van de krisis met zijn aanbod tot ons kwam. Sloeg men
ons deze troef uit de hand, dan werd onze positie in de Kamer vrijwel gelijk aan die,
waarin Michiel de Ruyter verkeerde, toen de Staten van Holland hem met
onzeewaardige schepen tegen den vijand in zee zonden. Het gevolg zou zijn, dat
reaktionaire pogingen, om het algemeen kiesrecht en de staatspensioneering van
de baan te schuiven, niet op de volle machtspositie van onze fraktie zouden afstuiten.
Ook verklaarde ik, van plan te zijn, in ieder geval niet zelf in een kabinet zitting te
nemen, doch leider der fraktie te zullen blijven.
Met 376 tegen 317 stemmen sprak het kongres zich voor het standpunt van de
minderheid der konferentie uit, in een resolutie, waarin die van de minderheid van
de konferentie en de door de Roode verdedigde van Amsterdam III samen waren
opgelost. Na de stemming nam ik het woord, om met voldoening op het peil der
gevoerde debatten en het ongeschokte behoud der eenheid te wijzen. Verder zeide
ik: ‘Gij hebt gemeend, ons niet de machtsmiddelen in het parlement ter beschikking
te moeten stellen, die wij wenschten. Aan u thans de taak, om den strijd buiten het
parlement zoo krachtig te voeren, dat onze gevechtspositie weer versterkt, nog
sterker wordt.’ Daarop diende ik de reeds genoemde motie in, die konstateerde, dat
alle pogingen om de eenheid van de arbeidersbeweging te verbreken, waren mislukt
en de arbeiders tot verderen strijd opriep.
Hiermede was het kongres te Zwolle afgeloopen. Het ligt in de rede, dat het vele
- in hoofdzaak afwijzende - besprekingen in de pers uitlokte; zeer juist was het
oordeel van de N.R.Ct., die schreef: ‘Mr. Troelstra immers verlangde de aanneming
van de aanvaardings-
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motie vooral om, zoodra hem dat goed dacht, daarmede het kabinet Cort van der
Linden te kunnen bestoken.... Met een aanvaardingsmotie.... als ruggesteun, zou
mr. Troelstra een zeer sterke positie hebben ingenomen.... Aan mr. Troelstra is een
mooie troef uit de hand geslagen.’ En de heer Hans wijdde in de Telegraaf aan mijn
houding op het kongres een zeer waardeerende beschouwing. Hij schreef: ‘Zijn
rede was meesterlijk, zoo van vorm als van taktiek. Hij vocht als een leeuw. Zijn
gansche lichaam was in aktie. Met al het merkwaardig talent, waarover hij beschikt,
trillend van hartstocht en nervositeit, strakbleek, de haren over het voorhoofd
gevallen, stond hij te spreken en brandde hij de gloed van zijn hartstochtelijk woord
in de vergadering.... En onmiddellijk daarop, (n.l. na de stemming over de resoluties),
toen overwinnaars en overwonnenen nog na-juichten, en na-mokten en nastreden,
toonde Troelstra zich in dit voor hem bittere moment toch weer de groote leider.
Trad hij de overwinnaars loyaal en ridderlijk tegemoet, bezwoer hij de partij toch
haar eenheid te bewaren. Met oprechte bewondering - wij komen er rond voor uit hebben wij hem in deze strijd gevolgd. Schoon heftig verdediger van de aanvaarding,
was hij voortdurend de verbindingsschakel tusschen beide ketens. Laat ieder onzer
erkennen, dat deze man een zware moeilijke tijd achter de rug heeft. Dat hij, hoewel
op het beslissende moment een nederlaag lijdend, toch in beleid en karakter ongerept
voor de partij bleef staan, gedragen door aller vertrouwen.’
Ik geef aan deze beschouwing met des te meer genoegen plaats in mijn boek,
omdat de heer Hans niet alleen bij deze gelegenheid, maar in den regel getoond
heeft, met mijn vaak moeilijken arbeid als politikus mede te leven. Ik heb tegenover
hem een gevoel van dankbaarheid, omdat hij hoewel politiek tegenstander,
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steeds op loyale, breede en echt-menschelijke wijze ten opzichte van mij is
opgetreden.
Op 29 Augustus was de heer Cort van der Linden in staat de koningin zijn kabinet
aan te bieden, een extraparlementair kabinet dus. Uit de op 16 September
uitgesproken Troonrede bleek ten duidelijkste, dat het nieuwe ministerie het program
der koncentratie, dus ook onze hoofdeischen, had aanvaard. Bovendien zou een
wensch worden vervuld, die de heer Cort van der Linden reeds tijdens zijn
professoraat te Groningen had gekoesterd: de Troonrede bevatte de mededeeling,
dat een staatskommissie zou worden benoemd om te onderzoeken, ‘in hoever een
algemeen bevredigende regeling mogelijk is terzake van de subsidieering van het
bijzonder onderwijs en de voorwaarden, welke daaraan verbonden moeten worden.’
Ten opzichte van de Grondwetsherziening tot invoering van algemeen kiesrecht
voor mannen en ‘tot wegneming der grondwettelijke belemmering tegen het
toekennen van kiesrecht aan vrouwen’, werd uitdrukkelijk verklaard, dat deze
‘onverwijld’ zou worden voorbereid. De talrijke sombere profetieën, op het Zwolsche
kongres geuit, werden door deze Troonrede niet bewaarheid.
Het is mij een aangename voldoening te konstateeren, dat het door mij gevoerde
beleid in de portefeuillekwestie door de feiten niet is gelogenstraft en dat het doel
van mijn optreden in dezen, ondanks de buitengewone omstandigheden, waaronder
dat kabinet heeft moeten regeeren, volkomen is bereikt. Een woord van hulde aan
den staatsman, die aldus de uitspraak der verkiezingen van l913 in dewetgeving
heeft belichaamd, mag hier niet ontbreken.
De vakantie van dit jaar, die tengevolge van één en ander laat begon, werd door
mijn vrouw en mij door-
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gebracht te Meersburg, het oude, interessante stadje aan het meer van Konstanz.
Daar rijst een kasteel met toren uit de tijd van Karel Martel omhoog, waar indertijd
de Duitsche dichteres Anna von Drosten-Hülshoff, die op het oude kerkhof begraven
ligt, eenige jaren verblijf hield. Het is mijn gewoonte, indien daartoe aanleiding
bestaat, bij mijn verblijf in vreemde landen en plaatsen boeken te lezen, geschikt
om mij eenigzins met de streek in geestelijke verbinding te stellen en zoo was ik
spoedig verdiept in de brieven, novellen en gedichten van deze dichteres, die waarlijk
geen slechte plaats inneemt in de Duitsche literatuur.
Op een dag passeerde ons in de tuin van het hotel een talrijke familie, man, vrouw
en kinderen, een trap der jeugd vormend, die mijn aandacht trok; de man kwam mij
bekend voor. Even daarna werd mij een visitekaartje gebracht met de naam Gustav
Landauer erop, en kort daarop kwam de man zelf. Landauer behoorde op het
internationaal socialistisch kongres te Zürich van 1893 tot de Duitsche ‘jongeren’,
die een felle oppositie voerden tegen het gematigde optreden der Duitsche
partijleiding. Bebel pakte hen hardhandig aan en zij werden niet tot het kongres
toegelaten; volgens Bebel waren zij ‘allen verrückt’.
De man nu, die het visitekaartje op de voet volgde, Gustav Landauer, was van
deze groep ‘jongeren’ het geestelijk hoofd. Ik zeide tot hem: ‘Het is twintig jaar
geleden, dat wij elkaar voor het laatst hebben gezien; hoe maakt gij het?’ Zijn
antwoord luidde: ‘Ich bin noch immer verrückt’. Waarop ik liet volgen: ‘Dan zijt gij
toch vooruit gegaan, want toen wist gij niet, dat gij verrückt waart en nu schijnt gij
het te begrijpen.’ Wij brachten een aangename dag door met elkander op het meer.
Deze Landauer maakte tijdens de revolutie deel uit van de Beiersche regeering
en is, nadat Eisner vermoord was, ook door de kogel van een moordenaar gevallen.
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In de tweede week van Augustus ontvingen wij bericht van het overlijden van Bebel,
wiens uitvaart te Zürich zou plaats hebben. Wij besloten daaraan deel te nemen en
ook ik gaf uiting aan de gevoelens van eerbied en dankbaarheid, die de socialisten
der gansche wereld ten opzichte van dezen doode bezielden. De krematie van
Bebel werd tot een bizonder imposante demonstratie.
Na mijn terugkomst in de Kamer werd ik benoemd tot tweede voorzitter.
Over het naspel der portefeuillekwestie in de Kamer behoef ik niet uitvoerig te
zijn. Het leverde zeer lange en op zich zelf belangrijke redevoeringen op; ik zelf
sprak in eerste termijn vijf en een half en in tweede termijn vier en een half uur.
Belangrijke politieke beschouwingen en staatsrechtelijke uiteenzettingen werden
van verschillende kanten geleverd, maar de strijd was reeds beslist en een groot
deel der debatten bestond uit rekriminaties, die sedert het optreden van het nieuwe
ministerie en zijn aanvaarden van de hoofdpunten van het koncentratieprogram,
niet meer van belang waren. Slechts hadden sommige geprangde gemoederen
behoefte, zich te luchten en ik durf niet beweren, dat ik zelf niet tot die gemoederen
zou hebben behoord.
Het ergst was de geprikkeldheid bij de vrijzinnig-demokraten: zoowel op hun
kongres als in het artikel van Mr. Marchant in de Vragen des Tijds hadden zij op
uiterst felle wijze tegen onze weigering der portefeuilles gefulmineerd, en ik was het
vooral, die daarbij het mikpunt hunner slagen moest zijn. Dat zij zich hierbij eenerzijds
op uitingen van Vliegen en Schaper en anderzijds op uitingen van de sterk
marxistische elementen onzer partij konden beroepen, kwam hun zeer te stade. De
laatsten gaven hun gelegenheid de Zwolsche beslissing voor te stellen als de
overwinning
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TROELSTRA ALS VOORZITTER DUYMAER, WIJNBERGEN, V. VLIET: ‘Groote genade! daar
zit-ie!’ (De Courant)

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

249
der uiterste elementen in de Partij, waaruit zij konkludeerden tot haar impossibilisme
en haar ongeschiktheid, een rol te spelen bij de verdere politieke ontwikkeling van
ons land. Dr. Bos knoopte hieraan zijn pogingen vast, de S.D.A.P. zijn wijze
raadgevingen voor een wijziging harer houding toe te dienen.
Op de feiten, op de bijzaken, op de herhalingen van reeds gevoerde debatten,
ga ik niet in. De vrijzinnigdemokraten hadden zich voor de zooveelste maal een
illusie geschapen. Dat enkele distrikten bij naverkiezingen voor ons te loor waren
gegaan, werd door hen opgevat als een bewijs, dat de arbeiders door onze weigering
der portefeuilles begonnen van ons af te zwenken, en met deze illusie als basis
zagen zij voor hun partij een glorierijk verschiet geopend, waarin de S.D.A.P., tot
beter inzicht bekeerd en tot een radikale hervormingspartij geworden, als een
hulptroep van de Vrijzinnig-demokratische Bond zou opmarcheeren, een lichtende
toekomst voor een partij, wie het nog steeds aan de noodige troepen ontbrak.
Ik behoef op deze vooze illusie niet in te gaan. De geschiedenis heeft daarvoor
te duidelijk gesproken. Bij alles, wat sedert dien is voorgevallen, heeft de S.D.A.P.
zich niet slechts gehandhaafd, maar haar organisatie en invloed geweldig uitgebreid,
en indien de Partij door de omstandigheden gedwongen is na een periode van
ontzaglijken vooruitgang - gevolg van een ontplooiïng van revolutionair willen hier
en elders - eenige jaren minder scherp op te treden, dan had dat met de
portefeuillekwestie van 1913 niets te maken. De Partij heeft zich genoeg op de
bodem der feiten geplaatst om te beseffen, dat zij niet alleen de staatsmacht in
handen zal nemen, maar sedert het kongres van Arnhem van 1917 is haar streven
erop gericht, samen te werken met die Katholieke elementen, bij wie een even sterke
tegenstand tegen de kapitalistische machten in het libe-
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ralisme leeft. De vrijzinnig-demokraten zijn intusschen wijzer geworden; zij hebben
den ontwapeningseisch uit het socialistisch program overgenomen en hun klein
legertje wacht op het oogenblik, dat onze plannen voor politieke samenwerking rijp
zijn voor verwezenlijking, om dan misschien van die samenwerking deel te kunnen
uitmaken.
Wat zal ik meer zeggen van de vaak verbitterde debatten van December 1913?
Mijn eigen, zoo vinnig aangevallen, houding is in de voorgaande bladzijden
besproken en ook vermeldde ik reeds, dat het kabinet, uit de verkiezingen van 1913
voortgekomen, het koncentratieprogram eerlijk heeft uitgevoerd, waardoor de
moeilijkheden, door ons van een gemengd vrijzinnigsocialistisch ministerie verwacht,
zijn uitgebleven.
Voor den geschiedschrijver zijn deze debatten niet van buitengewoon belang;
anders is het, wat enkele punten betreft, voor den politikus. Zoo bijvoorbeeld de
door mij opgeworpen vraag, wat er in de toekomst in een gemengd
burgerlijk-socialistisch ministerie van de homogeniteit zou worden, of er in een
dergelijk kabinet van ‘gemeenschappelijke regeeringsbeginselen’ kan worden
gesproken. Wat ook het program is, daarvan zal mijns inziens nooit sprake kunnen
zijn. Indien die regeering uit katholieke en socialistische elementen zal bestaan,
klemt die vraag nog sterker dan in het geval van samenwerking met liberalen, temeer,
daar het mij zeer twijfelachtig toeschijnt, of die katholieke fraktie, waarmee wij te
regeeren zullen hebben, wel alleen uit de proletarische elementen zal bestaan,
waarvoor een scheuring der tegenwoordige staatspartij noodig zou zijn. Maar hier
treed ik in spekulaties en ik konkludeer slechts, dat men in die toekomst nog wel
eens zal moeten nalezen, wat door mij op bl. 525 der Handelingen van 1913-1914
is gezegd.
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Hiermee heb ik over het naspel in de Kamer genoeg gesproken; alleen moet ik nog
melding maken van dat gedeelte van het debat, dat zelf weer een naspel had en
tijdelijk een sterke persoonlijke verwijdering bracht tusschen mijn vroegeren
studiemakker Bos en mij. Het betreft de repliek, door dr. Bos gegeven op een
herinnering mijnerzijds aan het feit, dat de vrijzinnig-demokraten in verscheidene
distrikten, waar zij stonden tegenover een sociaal-demokraat, bij de verkiezingen
de nederlaag hadden geleden. Hij beschuldigde mij daarin, ‘tegen beter weten in’
het feit, dat de vrijzinnigdemokraten overal als deel van de vrijzinnige koncentratie
waren opgetreden, te hebben verzwegen, omdat ik dat ‘voor mijn oratorisch effekt
noodig had’ welke uiting den voorzitter terstond deed ingrijpen met de volgende
terechtwijzing: ‘De geachte afgevaardigde bedoelt toch niet te zeggen, dat de heer
Troelstra opzettelijk tegen beter weten in aldus zou hebben gesproken?’ Hierop
handhaafde de heer Bos de door hem gebezigde insinuatie, alleen er op wijzende,
dat hij niet van ‘opzettelijk’ had gesproken.
Ik bleef mij dus door zijn uitlating beleedigd gevoelen en daar ik steeds mijn
persoonlijke eer in de Kamer heb weten te verdedigen, eischte ik van den heer Bos
de door mij gewraakte woorden terug te nemen, daarbij nog nader het door mij
gehouden betoog toelichtende. Ik sprak aldus: ‘Ik heb nergens gezegd, dat de
koncentratie niet is opgetreden als een geheel.... En wanneer ik weet, dat juist de
vrijzinnig demokraten minder sukces hebben gehad in de verkiezingsstrijd dan
andere kandidaten van de koncentratie, en wanneer ik weet, dat het juist zijn de
distrikten, waar zij tegenover ons hebben gestaan, heb ik het recht om, wanneer ik
spreek over de vrijzinnig demokratische partij, dit te zeggen: ik begrijp, dat gij slecht
over ons te spreken zijt; gij hebt juist bij deze verkiezingen ne-
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derlagen geleden tegenover ons.’ Ik eindigde dit betoog met de woorden: ‘Wanneer
de heer Bos er op gesteld is, de verhouding, als tusschen mannen als hem en mij
naar ik meen ook in de politieke strijd moet bestaan, te laten voortduren, dan
verwacht ik van den heer Bos, dat hij mij zijn verontschuldigingen over deze totaal
ongemotiveerde beleediging zal aanbieden.’ De nadere uiteenzettingen, door den
heer Bos gegeven, waren voor mij niet bevredigend en ik kwam tot de slotsom, dat
de zaak nog verder zou moeten worden uitgevochten. Ik heb nu alles, wat hierop
betrekking heeft, nog eens zorgvuldig nagelezen en ik ben tot de overtuiging
gekomen, dat ik ook van verdere aktie in dezen had kunnen afzien, zonder daardoor
in gebreke te blijven ten opzichte van de door mij te verdedigen eer. In het later door
den heer Bos gesprokene, toch, werden wel de door mij aangevochten woorden
gehandhaafd, maar werd toch ook gekonstateerd, dat het niet zijn bedoeling was
geweest, mij te beleedigen. Hoe dit zij, het kookte in mij na en het oogenblik zou
komen, dat ik aan mijn beleedigde gevoelens uiting zou geven.
De onderwijskommissie, door den heer Cort van der Linden aangekondigd, in de
Geschiedenis bekend als de ‘pacifikatiekommissie’, werd bij K.B. van 31 December
1913 benoemd. Vooraf had Cort van der Linden mij meegedeeld, mij als lid van die
kommissie te willen benoemen, maar hij achtte het geraden, mij tevens mede te
deelen, dat dr. Bos voorzitter dier kommissie zou worden, en hij vroeg, of dat voor
mij geen bezwaar zou zijn. Ik antwoordde, dat het persoonlijk feit tusschen dr. Bos
en mij voor mij geen reden was, in de door hem gepresideerde kommissie geen
zitting te nemen; een herhaling dus van hetgeen bij de samenstelling der
Grondwetskommissie van Heemskerk ten opzichte van dr. Kuyper was voorgevallen.
De kommissie werd geïnstalleerd in de Trèveszaal en
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was vrijwel kompleet, toen ik de zaal betrad. De eerste, dien ik ontmoette, was
minister Cort van der Linden; deze had pas zijn zoon verloren bij het
spoorwegongeluk te Beilen en ik had hem daarover een brief van innige deelneming
geschreven; hij dankte mij nu voor die brief. De leden der kommissie stonden
grootendeels geschaard langs de twee zijden der zaal. Ik begroette hen op de
gewone wijze en gaf elk de hand; bij den voorzitter gekomen, beperkte ik mij echter
tot een beleefde buiging. ‘Troelstra’, zeide de heer Bos, ‘weiger je mij de hand te
geven?’ Ik antwoordde: ‘Ja’, en daarop zette ik de begroeting der andere
kommissieleden voort.
Ik zou nu op pathetische wijze kunnen besluiten met: ‘Aan de eer was nu voldaan’,
maar men zal reeds bemerkt hebben, dat ik mijn houding ten deze later meer kritisch
heb bezien en haar nogal hanig vind, meer dan misschien noodig ware geweest.
In ieder geval kwam de zaak later, bij de samenkomst der Kamer op 3 Augustus
1914, de historische dag der mobilisatiekredieten, weer in orde.

Eindnoten:
Struycken, Katholiek staatsrechtgeleerde.
Bismarck was in zijn monarchale beginselen zeer geschokt door de vrijwel lafhartige houding,
die koning Frederik Willem IV van Pruisen tegenover de revolutie van 1848 had aangenomen.
Vandaar zijn aandoening bij het uitspreken van zijn landdagrede op 2 April 1848.
In 1866 brak een oorlog tusschen Pruisen, waar Bismarck de politieke leiding in handen had,
en Oostenrijk uit. De Pruisische troepen behaalden de beslissende overwinning en Bismarck
wist toen, zij het met veel moeite, koning Willem er toe te bewegen, Oostenrijk bij de
vredesonderhandelingen zoodanig tegemoet te komen, dat het geen rankune behoefde te
gevoelen en binnen afzienbare tijd bereid zou zijn tot het bondgenootschap, dat Bismarck noodig
achtte.
rekriminatie = herhaalde oordeelvelling.
impossibilisme = een politiek, die geen rekening houdt met de mogelijkheden.
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IX. De oorlog dreigt
HET POLITIEKE VOORSPEL VAN DEN OORLOG - IMPERIALISTISCHE TEGENSTELLINGEN ELZAS LOTHARINGEN - TEGEN HET OORLOGSGEVAAR - HET INTERNATIONAAL SOCIALISTISCH
BUREAU EN DE OORLOG

- REIS NAAR BOHEMEN - VREDESKONGRES TE BAZEL - HET

OORLOGSGEVAAR IN DE TWEEDE KAMER - ONZE PARTIJ EN HET OORLOGSGEVAAR - HET
ONVOLTOOIDE BOEK - DE LAATSTE DAGEN - DE INTERNATIONALE TOONT HAAR ONMACHT

- JAURÈS VERMOORD
Het geregelde verhaal van de sociaal-demokratische aktie, gevoerd in een atmosfeer
van stabiliteit en vredesvertrouwen, waarin onze hervormingspolitiek, met steeds
grooter verkiezingssukcessen gepaard gaande, tot belangrijke resultaten kon leiden,
moet thans worden onderbroken.
Het gerucht van den oorlog was niet van de lucht Reeds sedert geruimen tijd
kwam op het program der sociaal-demokratische partijen een nieuw punt voor: de
strijd tegen het imperialisme. En de gewone akties der partijen waren langzamerhand
vermengd met strijd voor het behoud van de vrede en tegen het militarisme en den
dreigenden oorlog.
Sedert Bismarcks aftreden als rijkskanselier van het Duitsche rijk, in 1890, was
een tijdperk van groote onzekerheid in de internationale politieke verhoudingen
aangebroken. Zijn aftreden beteekende de ondergang van zijn politiek. Het was
steeds zijn streven geweest te voorkomen, dat de Fransche republiek, op wier
vijandschap hij na den oorlog van 1870 als een onveranderlijke faktor rekende,
bondgenooten zou vinden op het vaste land; daarom had hij in 1866 met Oostenrijk
een zoodanige vrede gesloten, dat het mogelijk was, eenige jaren later met dat land
een bondgenootschap aan te gaan, terwijl hij tegelijkertijd Rusland trachtte vast te
houden, en nog in 1887 met dat land het ‘Rückversicherungsvertrag’ gesloten had,
dat
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aan Duitschland, in geval van een Franschen aanval, Ruslands neutraliteit
waarborgde. Na Bismarcks val weigerden zijn opvolgers dit traktaat te vernieuwen
en Rusland, met volkomen isolement bedreigd tegenover zijn tegenstanders
Oostenrijk (Balkankonflikten) en Engeland (Konstantinopel, Perzië en Oost-Azië),
werd nu als het ware in de armen van Frankrijk gedreven. Frankrijk, dat na 1870
zijn leidende positie in de Europeesche politiek had verloren en nooit de hoop op
herwinning van het toen verloren Elzas-Lotharingen geheel heeft laten varen, was
van zijn kant op toenadering tot Rusland aangewezen. Het bondgenootschap, dat
in de jaren na 1890 tusschen Frankrijk en Rusland tot stand kwam, berustte niet
alleen op de militaire konventies, die tusschen de beide landen geteekend werden,
doch ook op een finantiëele basis: Rusland vond in Frankrijk het kapitaal, waaraan
het gebrek had, en de Fransche beleggers vonden in Rusland gelegenheid hun
kapitaal te plaatsen. Ondanks tijdelijke verkoeling, heeft dit bondgenootschap sedert
1890 de Europeesche politiek beheerscht. Daartegenover stond het drievoudig
verbond van Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en hun - zooals later gebleken is
niet betrouwbare - bondgenoot Italië. In dit verband was het van groote beteekenis,
dat de Fransche diplomatie erin slaagde, reeds voor 1900 met Italië over de koloniale
tegenstelling in Noord-Afrika tot een overeenkomst te komen.
De groote vraag was nu: welke houding zou Engeland aannemen? Door de
moeilijkheden, die het Britsche rijk tijdens de Boerenoorlog ondervond, was het
gedwongen afstand te doen van de politiek van ‘splendid isolation’ en steun te
zoeken op het vasteland. Onder den invloed van den minister van koloniën
Chamberlain heeft het die steun allereerst gezocht bij Duitschland; dat het in Azië
met Rusland in konflikt was, ver-
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meldde ik reeds; tegenover Frankrijk stond het in Marokko en Egypte. Tot drie maal
toe - de derde maal na de dood van koningin Victoria in 1901 - heeft Engeland aan
Duitschland een bondgenootschap aangeboden. Drie maal heeft de Duitsche
regeering de toenadering koel afgewezen; dat was het werk van graaf von Holstein,
die in die jaren een zeer grooten en zeer verderfelijken invloed op de Duitsche
politiek had; het was in niet mindere mate de wil van keizer Wilhelm, die van zijn
jeugd af het Britsche wereldrijk had gehaat en benijd; aan wiens invloed het mede
te wijten was, dat Engeland bij zijn koloniale konflikten van de negentiger jaren
telkens tevergeefs bij Duitschland om steun had aangeklopt en die in 1896 in het
bekende Krügertelegram den president van Transvaal gefeliciteerd had met het
mislukken van den eersten Engelschen aanval, een voor Duitschlands politieke
positie zeer gevaarlijke daad. En de keizer betoonde zich een groot voorstander
van de bouw van een Duitsche slagvloot, sedert l898 geregeld voortgezet, die alleen
tegen Engeland gericht kon zijn en in dat land een gevoel van onzekerheid en
bedreigd-worden moest scheppen, dat de beste bodem vormde voor nationalisme
en militarisme.
Engeland, door Duitschland afgewezen, sluit in 1902, ter versterking van zijn
positie in het Oosten, een verbond met Japan en opent in datzelfde jaar
onderhandelingen met Frankrijk. In 1904 komt het met dit land omtrent Marokko en
Egypte tot overeenstemming: daaruit is de Entente tot stand gekomen. De hoop
echter, o.a. door Jaurès gekoesterd, dat door de Engelsche Entente aan het
samengaan van Frankrijk en Rusland een eind zou worden gemaakt, is niet vervuld.
Als Rusland in den oorlog tegen Japan geheel verslagen is en door de revolutie
van 1905 nog meer verzwakt, tracht het met Engeland over de Aziatische
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kwesties tot overeenstemming te komen, wat in 1907 inderdaad gelukt. Met Frankrijk
samen vormen deze landen de Triple-Entente, die sedert tegenover het Drievoudig
Verbond staat en voor Duitschland gevaarlijker wordt, naarmate Rusland zich in de
volgende jaren in ekonomisch en militair opzicht herstelt. Bovendien richt Rusland,
nu het in Oost-Azië een fiasko heeft geleden, zijn streven geheel naar de Balkan,
waar het onherroepelijk met Duitschlands bondgenoot Oostenrijk in botsing moet
komen. Reeds in 1912 stonden de legers van Rusland en Oostenrijk, gedeeltelijk
gemobiliseerd, tegenover elkaar. Toen is, anders dan in 1914, door een gezamenlijk
ingrijpen van Engeland en Duitschland de oorlog nog voorkomen.
Het binnendringen van Frankrijk in Marokko, waartegen onze Fransche
partijgenooten onder leiding van Jaurès zich steeds sterk hebben verzet, bracht in
1905 en 1911 Europa tweemaal aan de rand van den algemeenen oorlog, daar
Duitschland beide keeren trachtte de Fransche expansie te stuiten. Dat deze
Marokkaansche konflikten slechts bijzaak waren, en de Duitsch-Fransche
tegenstelling voornamelijk om de kwestie Elzas-Lotharingen draaide, zal ik verderop
bespreken.
Zoo zien wij in die tijd het steeds dreigender gevaar van den oorlog tusschen de
groote natiën zich ontwikkelen.
Eerst wil ik nu, na in het voorgaande een schets van het diplomatieke spel en de
zoo geschapen konstellatie der Europeesche rijken te hebben gegeven, ingaan op
de vraag, wat de eigenlijke, diepere oorzaken van de wereldoorlog zijn geweest.
Als ik in de jaren voor den oorlog in en buiten de Kamer de dreigende
oorlogskansen besprak, noemde ik steeds het imperialisme de oorzaak van dat
gevaar en in mijn brochure ‘De Wereldoorlog en de Sociaal-demokratie’,
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die in het begin van de wereldoorlog verscheen, werkte ik die stelling uit. Ook nu
nog, na alles, wat er sedert 1918 over deze zaak is gepubliceerd, acht ik het zeker,
dat het in hoofdzaak het imperialisme der verschillende groote mogendheden,
voortvloeiend uit de ontwikkeling van het groot-kapitalisme, is geweest, dat tot een
toestand in Europa heeft geleid, waaruit noodzakelijk een algemeene oorlog moest
voortvloeien.
Dat de term ‘imperialisme’ vaak is misbruikt, geef ik toe. Hij diende veelal als
Schlagwort op vergaderingen en in haastig aanvaarde resoluties, zonder dat het
woord voldoende werd toegelicht. Daarentegen hebben zij, die van het imperialisme
als oorzaak van den oorlog niets wilden weten, ook van hun kant veelal bewezen,
hun eigen standpunt niet voldoende te hebben doordacht. Ik versta onder
imperialisme dit verschijnsel, dat het grootendeels onder de macht der banken
staande groot-kapitaal van een bepaald land, de buitenlandsche politiek van dat
land aan zijn belangen weet dienstbaar te maken.
De snelle ekonomische ontwikkeling van de negentiende eeuw bracht met zich
een verbitterde konkurrentie op agrarisch en industrieel gebied. Dat aan het einde
van die eeuw de protektie snel veld won, was één van de gevolgen. De moderne
groot-industrie was ontstaan, de produktiviteit van die groot-industrie was sterk
opgevoerd, doch de afzetmogelijkheden in het eigen land waren beperkt en de
noodzakelijkheid bestond, afzetgebieden buiten de grenzen te vinden. Door
eenerzijds op de beschermde binnenlandsche markt de prijzen op te voeren,
anderzijds op de buitenlandsche markten de dumping-taktiek toe te passen, trachtte
de groot-industrie in deze moeilijkheid te voorzien, zonder de winst aan te tasten.
Deze ‘aggressieve protektie’ bracht op zichzelf reeds grootere spanning in de
internationale verhoudingen teweeg.
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Daarnaast stond de snelle ontwikkeling der groote banken, die over steeds grooter
kapitalen beschikten, waarvoor bij de binnenlandsche industrie en handel niet
voldoende plaatsing was te vinden. Hieruit vloeide voort kapitaal-export, die zich in
het bizonder naar ekonomisch-achterlijke, kapitaal-arme landen richtte. (Bijv. de
stroom van Fransch en Engelsch kapitaal naar Rusland, en van Nederlandsch
kapitaal naar de Oost). Deze kapitaaluitvoer geschiedt niet alleen in de vorm van
geld. Machines worden door de kapitaaluitvoerende mogendheden verschaft,
fabrieken gebouwd, spoorwegen en havens aangelegd, enz. In vele gevallen is het
voor de kapitaalbeleggers voordeeliger hun geld te exploiteeren in ondernemingen
in ekonomisch-achterlijke landen, waar de werkkrachten goedkoop zijn en de winst
niet door arbeidswetgeving e.d. wordt beperkt.
Het verband van de hierbeschreven verschijnselen met het imperialisme ligt hierin,
dat deze kapitaalexport de behoefte schept aan het bezitten van politieke macht in
het land, waar het geld belegd is. Bankiers, die een leening hebben verschaft aan
politiek-wankele staten, of maatschappijen, die een koncessie hebben verkregen
tot exploitatie van spoorwegen en mijnen in een land, waar nog geen moderne
veiligheid heerscht, komen er vanzelf toe, ernaar te streven, dat in de betrokken
landen geregelde toestanden en een krachtig bestuur worden geschapen. Hetzelfde
geldt voor landstreken, waar de voor de nationale industrie benoodigde grondstoffen
worden gevonden. Dat uit deze omstandigheden in de kringen der kapitalisten
annexatielust voortvloeit, ligt voor de hand. Soms leidt het tot het veroveren van
nieuwe koloniën, een ander maal stellen de kapitalisten zich met een ‘invloedssfeer’
in het betrokken gebied of een protektoraat tevreden. Maar altijd, en dat is het
belangrijke, hebben zij om deze politieke resultaten
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te bereiken, de medewerking van de regeering van hun land noodig; zij oefenen in
de door hen gewenschte richting druk op hun regeering; de regeeringen van de
kapitalistische staten laten zich beïnvloeden, ja, zij zijn vaak niet meer dan werktuigen
in de handen van het groot-kapitaal. In de periode vóór de wereldoorlog deed dit
verschijnsel zich in de verschillende landen voor, de kapitaalgroepen dier landen
streefden telkens naar het bezit van dezelfde streek en er ontstond daardoor een
politieke tegenstelling tusschen de staten, die voortvloeide uit de ekonomische
konkurrentie hunner kapitaalgroepen. Ook wierp het imperialistisch streven zich op
bestaande politieke tegenstellingen, waardoor menigeen deze politieke
tegenstellingen als het eigenlijke beschouwde, vergetend, dat, als de imperialistische
tegenstellingen niet bestonden, de politieke van veel minder kracht zouden zijn. Ik
denk hierbij o.a. aan Elzas-Lotharingen. Alleen de staat, die over voldoende
machtsmiddelen beschikte, kon in de internationale konkurrentie wat bereiken en
zoo moest deze ontwikkeling leiden tot de wedstrijd in bewapening te land en ter
zee, die de laatste decenniën voor den oorlog hebben vertoond en die ook nu nog
niet beëindigd is. Zoo is het wereldbeeld, in het tijdperk van het imperialisme, dat,
zooals uit het voorgaande blijkt, uit de kapitalistische ontwikkeling ontstaan is.
Nu is dit natuurlijk een sterk vereenvoudigd beeld; er zijn talrijke andere faktoren,
die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van den oorlog, en die voor een
gedeelte, doch niet allen, op het imperialistisch streven zijn terug te voeren. Ik heb
ook in de jaren voor den oorlog de kwestie te simplistisch gezien, en teveel naar
het imperialisme alleen gekeken. Met name is door vele socialisten de
nationaliteitenkwestie verwaarloosd, die niet alleen ekonomisch te verklaren is. In
een verdrukt volk, zooals b.v. de Tsechen voor den
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oorlog waren, overheerscht het streven naar nationale onafhankelijkheid alle
ekonomische tegenstellingen; een dergelijk verschijnsel vertoont zich steeds sterker
bij de door kolonisatie onderworpen volken. Daarnaast spelen oude, overgeleverde
ideeën en idealen een rol, wat met name in het Fransche nationalisme tot uiting
komt.
Toch is het duidelijk, dat uit de bovengeschetste imperialistische ontwikkeling
militarisme en nationalisme moesten voortvloeien. Bovendien beheerschen de
groot-kapitalistische groepen een groot deel van de pers, waardoor zij een
nationalistische stemming kunnen aankweeken. Dat het wapenkapitaal, de machten,
die onmiddellijk belang bij de wapenfabrikage hebben, als Krupp in Duitschland,
Schneider in Frankrijk en Armstrong in Engeland, daarbij een bizonder antipathieke
en voor de vrede fnuikende rol hebben gespeeld, is niet te weerspreken. Een
onverdacht getuige als de Duitsche generaal von Waldersee klaagt zelfs over den
invloed, die de pantserplaten-industrie op de plannen van de generale staf uitoefende.
Het gevaarlijke was, dat deze machten van nationalisme en militarisme, door
ekonomische tegenstellingen opgeroepen, als het ware een zelfstandig leven kregen
en geheel los van het doel, waarvoor zij in het leven geroepen waren, zelf weer
oorlogsfaktoren geworden zijn; dat geldt voor de nationalistische stemming, en dat
geldt nog sterker voor het militarisme, dat zich in 1914 tot een dergelijke hoogte
ontwikkeld had, dat het op zichzelf reeds oorlog onvermijdelijk maakte. Het spel van
de gewapende vrede, waarbij men bij ieder konflikt met de sabel rammelde, om
indruk te maken, moest op een oogenblik tot een katastrofe leiden.
Men heeft tegen de socialistische opvatting aangevoerd, dat er in het kapitalisme
ook vredeskrachten aanwezig zijn; dat de internationale trusts en kartels een dam
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tegen oorlog vormden; dat de steeds nauwer aaneensluiting van het internationale
geldkapitaal, waardoor het kapitalisme van het eene land steeds meer belang krijgt
bij den ekonomischen bloei van het andere, een oorlog ook uit kapitalistisch oogpunt
tot een ramp stempelt. Ik zal dat niet ontkennen, en deze faktoren kunnen zeker in
de toekomst krachtiger worden en een drijfveer voor loyale medewerking aan
Volkenbondswerk e.d. vormen. Maar deze en dergelijke redeneeringen nemen niet
weg, dat het kapitalisme in 1914 tot de wereldoorlog heeft geleid, dat toen althans
de oorlogsfaktoren in het kapitalisme de sterkere waren. Daarom had ik het recht
in mijn bovenvermelde brochure den oorlog een ‘katastrofe van kapitalistisch
wanbeheer’ te noemen.
Ook van de zijde der burgerlijke politici en wetenschapsmannen is het trouwens
vaak genoeg erkend en het inzicht was in breede kringen doorgedrongen sedert
Engelands oorlog tegen Transvaal en het optreden der Europeesche machten tegen
China in 1900, zoo duidelijk het imperialistisch karakter der buitenlandsche politiek
van de groote mogendheden hadden getoond. Over de Chineesche expeditie heeft
generaal von Moltke zich aldus uitgelaten: ‘Als wij heelemaal eerlijk willen zijn, dan
is het verlangen naar winst, dat ons ertoe bewogen heeft, de groote Chineesche
koek aan te snijden. Wij willen geld verdienen, spoorwegen aanleggen, mijnen in
exploitatie brengen.... In dit opzicht zijn wij geen haar beter dan de Engelschen in
Transvaal!!’ Ik herinner mij een persoonlijke uitlating van minister Cort van der Linden
in diezelfde geest. De Heer Colijn schreef in een artikel in de ‘Stemmen des Tijds’:
‘Waar men ook heen schouwt, het is vooral de belangenpolitiek der groote
Europeesche staten, die de wezenlijke oorzaak is van den uitgebroken grooten
oorlog.’ Professor Kernkamp schreef: ‘Niet voor
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kultuur en vrijheid, evenmin voor het goede recht der kleine volken wordt deze oorlog
gevoerd. Het is een strijd om belangen en macht.’ Ik zou hieraan vele uitspraken
van gelijken aard kunnen toevoegen.
Nu is het een feit, dat ook tusschen de landen, die in de wereldoorlog
bondgenooten waren, tegenstellinvan imperialistischen aard bestonden of bestaan
hadden. Frankrijk en Engeland hadden, voor de Entente van 1904, menigmaal in
Afrika scherp tegenover elkaar gestaan en in Konstantinopel, Perzië en Oost-Azië
stuitten Engeland en Rusland op elkaar. Doch ook deze feiten bewijzen niets tegen
de socialistische stelling; dat Engeland misschien ook een andere houding had
kunnen aannemen, heb ik in mijn overzicht van de diplomatieke geschiedenis
vermeld; maar dat het één der twee partijen moest kiezen, dat het aan de
bewapeningswedstrijd deelnam, was een uitvloeisel van het imperialisme.
Zoo was in de jaren voor 1914 een steeds scherper tegenstelling ontstaan
tusschen Oostenrijk en Rusland, (Balkankwestie); tusschen Duitschland en Engeland,
(snelle ontwikkeling van Duitschland tot industriestaat en daarmee gepaard gaande
vermindering van Engelands industrieele positie; de Duitsche vloot); tusschen
Duitschland en Frankrijk, (Elzas-Lotharingen). Bovendien hadden de konflikten over
de Bagdadspoorweg tusschen Duitschland en Engeland en over Marokko
(ijzermijnen) tusschen Duitschland en Frankrijk, hoewel daaromtrent door de
betrokken naties een regeling was getroffen, hun invloed achtergelaten. Ook was
er een Italiaansch-Oostenrijksche tegenstelling, die het eerste land ertoe bracht,
zijn bondstrouw te breken en zich in de loop van den oorlog aan de zijde der Entente
te scharen, (Balkan en Italiaansche ‘irredenta’ in het Oostenrijksch gebied).
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Het konflikt over Elzas-Lotharingen tusschen Duitschland en Frankrijk zou zich
weldra tot een hoofdfaktor in den oorlog ontwikkelen, daar het het sluiten van een
vrede zonder annexaties in de weg stond. Dat Duitschland na de overwinning van
1870 deze provinciën van Frankrijk losscheurde, geschiedde uit strategische
overwegingen. Deze annexatie maakte een blijvende Fransch-Duitsche tegenstelling
onvermijdelijk en is zoo de belangrijkste oorlogsoorzaak van politieken aard
geworden. Door de diplomatieke onderhandelingen in de jaren voor den oorlog loopt
als een roode draad eenerzijds het streven van Frankrijk, om bondgenooten te
vinden voor zijn ‘revanche’, anderzijds dat van Duitschland, om Frankrijk die
bondgenooten te onthouden.
Dat in de eerste jaren na het verlies der twee provincies de revanche-idee sterk
leefde in het Fransche volk, ligt voor de hand; in die jaren is deze stemming het
sterkst in linksch-radikale kringen, (Gambetta). Dan neemt de kracht van deze
strooming, die tijdens de Boulangerkrisis nog een opleving beleeft, geleidelijk af,
en omtrent 1900, als de Dreyfuszaak al wat socialistisch en demokratisch voelt
tegenover het militarisme en de militairen doet optreden, is het laagtepunt bereikt.
Het merkwaardige is, dat van die tijd af de revanche-idee weer aan invloed wint;
steeds grooter groepen van het Fransche volk worden er door meegesleept, totdat
het tegen 1914 nog slechts de socialisten en enkele radikalen zijn, die zich tegen
haar werking verzetten. De Duitsche regeering heeft door haar ontaktvol optreden
tegen de bevolking van Elzas-Lotharingen tot deze ontwikkeling het hare bijgedragen.
In Frankrijk werkte de boulevard-pers vóór een oorlog en vond bij een groot deel
van het Fransche volk, waar de traditie der napoleontische oorlogen nog steeds
grooten invloed heeft, gewillig gehoor. De verkiezing
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van Poincaré, uit een oude Lotharingsche familie gesproten, tot president van de
Fransche republiek in 1913, is in deze ontwikkeling een moment van beteekenis.
In Juli 1914 zijn het niet de Fransche staatslieden, die tot den oorlog drijven, doch
als hij eenmaal uitgebroken is, is de herovering van Elzas-Lotharingen de ‘cry’,
waarmede de Franschen ten strijde gaan.
Men kan niet ontkennen, dat de Fransche socialisten zich, onder leiding van
Jaurès, krachtig tegen de revanche-idee hebben verzet. Zij hebben getracht tesamen
met de Duitsche socialisten voor deze gevaarlijke zaak een oplossing te vinden, en
in beide landen hebben kongressen van de socialistische partijen zich vereenigd
met het standpunt der partijgenooten uit de betrokken streken zelf, die het vestigen
van een autonome republiek Elzas-Lotharingen binnen het raam van het Duitsche
rijk vroegen, als voorwaarde voor een ontspanning in de Fransch-Duitsche
verhoudingen. In Maart 1913 hadden de socialisten van Elzas-Lotharingen in een
manifest verklaard: ‘Als vijanden van Elzas-Lotharingen beschouwen wij zoowel die
Duitschers, die weigeren ons zelfbestuur toe te staan, als die Franschen, die ons
zoo warm aan hun hart trachten te drukken, dat het bloed van gansch Europa daarbij
vergoten zou worden.’
In dezelfde maand publiceerden de socialisten van Duitschland en Frankrijk samen
een manifest naar aanleiding van de voorstellen tot legeruitbreiding, die de
regeeringen van beide landen hadden gedaan. In dat manifest verzekerden zij, dat
de groote meerderheid der beide volken geen oorlog wilde; zij protesteerden tegen
de toenemende bewapeningen, herinnerden aan den socialistischen eisch van het
volksleger en besloten aldus: ‘Het is onder dezelfde vaan van de Internationale, dat
de Fransche en Duitsche socialisten met steeds grooter kracht hun strijd voort-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

266
zetten tegen het onverzadelijk militarisme, tegen den verwoestenden oorlog, voor
een goede onderlinge verstandhouding, voor een duurzame vrede tusschen de
volkeren.’ Mooie woorden, ongetwijfeld, doch van de brandende kwestie omtrent
Elzas-Lotharingen werd in het manifest niet gerept.
Op het kongres der Fransche partij, te Brest in dezelfde maand gehouden, stelde
Hervé evenwel deze kwestie aan de orde. Vroeger had hij geopperd, het omstreden
gebied volgens de taalgrens te verdeelen; nu stelde hij een resolutie voor, waarbij
de Fransche partij, ‘overwegende, dat het Fransche volk van meening is, dat een
revanche-oorlog, welke de uitslag ervan ware, een ramp zou beteekenen èn voor
Elzas-Lotharingen, èn voor Frankrijk, èn voor Duitschland, èn voor de geheele
beschaving,.... overwegende, dat de bevolking van Elzas-Lotharingen, bij monde
van haar drie politieke partijen, plechtig heeft verklaard, dat zij de gedachte, om
Elzas-Lotharingen van Duitschland te willen afscheuren door een revanche-oorlog,
met kracht veroordeelt’, de regeering zou uitnoodigen, om met Duitschland
onderhandelingen te openen over een verdrag, waarbij in ruil voor autonomie voor
Elzas-Lotharingen

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III. Branding

267
socialist Grimm te Bern georganiseerd en door ± 150 Franschen en 37 Duitschers,
voor een groot deel sociaal-demokraten, bezocht, nam een resolutie aan, waarin
op vermindering van militaire uitgaven en aanvaarding van arbitrage voor
internationale geschillen werd aangedrongen en waarin verder werd verklaard: ‘Voor
de Fransch-Duitsche toenadering is een onschatbare medewerking uit
Elzas-Lotharingen gekomen, dat zijn afschuw voor een oorlog om zijnentwil heeft
uitgesproken, tegelijk met het vaste besluit door middel van zelfbestuur de levende
verbinding uit te maken tusschen beide groote volkeren.’
Het Duitsche partijkongres, dat in September 1913 te Jena werd gehouden en
waar ik als vertegenwoordiger onzer Partij aanwezig was, nam op voorstel van
Grumbach, afgevaardigde voor Colmar, een resolutie in gelijke geest aan, waarin
het autonomie voor Elzas-Lotharingen eischte, om ‘daardoor de voor de wereldvrede
noodzakelijke toenadering tusschen Frankrijk en Duitschland gemakkelijk te maken.’
Het ligt voor de hand, dat men zich door zulke resoluties wel op een dwaalspoor
moest laten leiden. Eerst in 1917, toen ik voor de internationale socialistische
konferentie te Stockholm was, heb ik het onbeteekenende van dergelijke uitingen
ingezien. Aan een diner, dat daar plaats vond, was ik gezeten naast den Franschen
socialist Albert Thomas, die te kennen gaf, dat volgens hem de oorlog geheel om
de kwestie Elzas-Lotharingen draaide, een overdreven bewering, die mij echter aan
het denken bracht, temeer, toen ik in het relaas, dat professor Oncken van de
voorgeschiedenis van den oorlog geeft, en dat ik juist in die tijd las, in de
geschiedenis der jaren na 1870 telkens weer op den invloed van Elzas-Lotharingen
stuitte.
De twee vredeskonferenties der regeeringen, die van
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1899 en die van 1907, hadden, zooals te verwachten was, geen andere dan
dekoratieve beteekenis.
Ook op de internationale socialistische kongressen had het steeds dreigend
oorlogsgevaar een onderwerp van bespreking uitgemaakt. Doch de beslissingen,
hieromtrent genomen, bleven meest zeer vaag. De mogelijkheden van optreden
waren voor de Internationale beperkt, èn door de betrekkelijk geringe omvang der
beweging in de verschillende landen; èn door de te groote nadruk, die op het
parlementair optreden werd gelegd, waardoor zelfs geen pogingen werden gedaan,
eventueele revolutionaire akties in geval van het uitbreken van een oorlog, voor te
bereiden; èn door het standpunt, dat in de resoluties tegenover de landsverdediging
werd aangenomen: wij aanvaardden onomwonden de landsverdediging en eischten
slechts de vervanging van de staande legers door volkslegers. Dat ik tegenover
dien eisch persoonlijk altijd zeer sceptisch heb gestaan, is reeds vroeger vermeld.
Het eerste kongres der Tweede Internationale, in 1889 te Parijs gehouden,
formuleerde reeds den eisch van het volksleger ‘om de politieke rechten te
verdedigen en de nationale veiligheid te verzekeren’ en sprak de verwachting uit,
dat de oorlogen eerst zouden verdwijnen, als het kapitalisme voor het socialisme
zou hebben plaats gemaakt. In 1891, te Brussel, stelde Domela Nieuwenhuis,
toentertijd nog Nederlands vertegenwoordiger in de Internationale, voor, tot de
algemeene staking als wapen tegen den oorlog te besluiten; dit voorstel, dat juist
door de zwaarst bewapende landen het sterkst bestreden werd, verwierp het kongres
met groote meerderheid. In 1893, te Zürich, kwam Nieuwenhuis met hetzelfde
voorstel terug; ook ditmaal werd het, na een felle bestrijding door Liebknecht,
verworpen. Aan de Duitsche resolutie, die slechts bestrijding van het chauvinisme
en aktie tegen het kapitalisme in
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het algemeen eischte, werd op voorstel der Belgen de volgende konkrete opdracht
toegevoegd: ‘De vertegenwoordigers van de arbeidersklasse zijn verplicht in de
wetgevende lichamen alle militaire kredieten te weigeren.’
In 1896, te Londen, had de algemeene werkstaking slechts weinig aanhangers.
De daar aangenomen resolutie wees op de ekonomische oorzaken van het
oorlogsgevaar, en eischte het volksleger, instelling van een krachtig internationaal
scheidsgerecht, en, voor het geval de arbitrage zou mislukken, beslissing over
oorlog of vrede door het volk. De kongressen van Parijs, 1900, en Amsterdam, 1904,
openden op het gebied der oorlogsbestrijding geen nieuwe gezichtspunten. In 1907,
te Stuttgart, stond deze vraag in het middelpunt der kongresdebatten. In Frankrijk
had het idee, dat slechts door een algemeene werkstaking de oorlog te voorkomen
zou zijn, in de laatste jaren, ten gevolge van de syndikalistische propaganda en der
aktie van Hervé, sterk aan invloed gewonnen. Hervé diende te Stuttgart een resolutie
in, waarin hij het kongres wilde laten uitspreken, dat het voor het proletariaat van
geen belang was, onder welk ‘nationaal etiket’ het wordt geexploiteerd, en waarin
de arbeiders zouden worden opgeroepen, om ‘op elke oorlogs verklaring, van welke
kant zij ook komt, te antwoorden met de militaire werkstaking en de revolutie.’ Een
andere Fransche resolutie, ingediend door Vaillant en Jaurès, was veel minder
radikaal in de motiveering, maar eischte ook, dat het proletariaat den oorlog zou
verhinderen ‘met alle middelen, niet alleen door druk in de parlementen, aktie onder
het volk en demonstraties, maar ook door de algemeene werkstaking en de revolutie.’
Het was vooral de Duitsche delegatie, die bij monde van Bebel in de kommissie
elke gedachte aan een algemeene staking bestreed. Hij ging zoover te beweren,
dat een be-
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kwaam politikus in de tegenwoordige tijd zeer wel de oorzaken van een oorlog kon
ontleden: ‘de geheime politiek van de kabinetten bestaat niet meer.’ Wat er, speciaal
van Duitsche zijde, na den oorlog is gepubliceerd, bewijst, dat Bebel hier volkomen
verkeerd oordeelde. Met meer recht kan men beweren, dat wij allen, ook de politici,
in de jaren voor den oorlog in volkomen onwetendheid hebben geleefd omtrent de
wijze, waarop over het lot der volkeren werd beslist. En de felle kritiek, door Hervé
in de kommissie op de Duitsche partij uitgeoefend, was niet geheel onverdiend, al
was het alleen om haar houding in deze zaak.
Indrukwekkend was de rede van Jaurès, waarin hij betoogde, dat het proletariaat
voor deze kwestie een oplossing moest vinden. Hij eindigde met de woorden: ‘Wij,
die met zooveel ophef het failliet van de bourgeoisie hebben geproklameerd, mogen
het niet zoover laten komen, dat de bourgeoisie op dit vitale punt van het handhaven
van de vrede, kan spreken van een mislukking der Internationale’, woorden, die in
het licht der latere gebeurtenissen, van groote waarschuwende beteekenis zijn.
De te Stuttgart aangenomen resolutie gaat allereerst de ekonomische oorzaken
van het oorlogsgevaar na, draagt de socialisten op, de militaire kredieten te weigeren
en vooral aandacht te besteden aan een antimilitaristische opvoeding der jeugd; de
resolutie herhaalt den eisch van het volksleger en laat daarop volgen: ‘De
Internationale is niet in staat de aktie der arbeidersklasse tegen het militarisme, die
in de verschillende landen natuurlijkerwijze verschillend is, gericht naar tijd en plaats,
vast te leggen in starre vormen.’ De algemeene staking werd niet genoemd. In het
algemeen was hier tegen den oorlog slechts aktie van parlementairen aard voorzien:
het afstemmen van oorlogskredieten, enz. Dat de verschillende parlementaire
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frakties bij het uitbreken van den oorlog te zwak waren, om, indien zij het gewild
hadden, de aanneming der gevraagde kredieten te beletten, bewijst reeds het weinig
afdoend karakter van deze middelen. Het slot van de resolutie, in de kommissie
door Rosa Luxemburg, Lenin en Martoff bij amendement voorgesteld, luidt: ‘Mocht
de oorlog niettemin uitbreken, dan zijn zij (de arbeiders en hunne
vertegenwoordigers), verplicht, te arbeiden aan spoedige beëindiging ervan, en al
hun kracht te besteden aan de uitbuiting der ekonomische en politieke krisis, die
van den oorlog het gevolg is, voor het in verzet brengen van de bevolking, om zoo
de val van de kapitalistische klasse-heerschappij te bespoedigen.’ Daar werd dus
aan de socialistische partijen opgedragen, in geval van oorlog revolutie te maken.
Men vergat echter, dat niet alleen de burgerlijke staat, maar in nog sterker mate de
organisaties van het proletariaat door een oorlog met den ondergang worden
bedreigd. Slechts in Rusland is het gelukt, dit gedeelte der resolutie in daden om
te zetten; daar heeft het proletariaat op den oorlog een revolutie laten volgen, die
het aan de macht gebracht heeft. Men vergete echter niet, dat dit een land was met
een zwakke bourgeoisie, tegenover wier onmacht tot gemeenschappelijk handelen
een proletariaat stond, wel van kleinen omvang, maar uitstekend georganiseerd
onder leidslieden, tot groote dingen in staat.
In de resolutie, die op het kongres van Kopenhagen, 1910, werd aangenomen,
werd aan de vroegere eischen, die van afschaffing der geheime diplomatie
toegevoegd; bovendien erkende de resolutie nadrukkelijk het zelfbeschikkingsrecht
van alle volkeren en droeg aan de socialistische partijen de verdediging van dit recht
op. Uitvoerige debatten hadden plaats over een voorstel van Vaillant en Keir Hardie,
die het kongres zich wilden doen uitspreken voor een algemeene werkstaking in
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geval van oorlogsgevaar. Daar het niet mogelijk was, hieromtrent tot
overeenstemming te komen, werd de beslissing verdaagd. De aanhangers der motie
besloten in de tusschentijd in de verschillende landen voor hun standpunt propaganda
te maken, doch veel sukces hadden zij daarmee niet.
Het jaar 1911 bracht de ernstige spanning tusschen Duitschland en Frankrijk over
Marokko. Aan beide zijden van de Rijn was de sociaal-demokratie op haar post, om
de massa's in groote en indrukwekkende demonstraties tegen de oorlogsdrijvers
mobiel te maken. De geheele zomer echter bleven de onderhandelingen, te Berlijn
gevoerd tusschen den Duitschen staatssekretaris von Kiderlen-Wächter en den
Franschen gezant Cambon, slepen, waardoor een gevaarlijke spanning bleef bestaan
en in September werd te Zürich, waar de toen reeds zieke Bebel woonde, een
spoedvergadering van het Internationaal Socialistisch Bureau bijeen geroepen, waar
ik Holland vertegenwoordigde.
In deze bijeenkomst werden besprekingen gevoerd over de strijd tegen het
oorlogsgevaar en over een algemeene aktie tegen de toenemende duurte der eerste
levensbehoeften; dat het eerste onderwerp de hoofdschotel vormde, ligt voor de
hand. Van verschillende zijden waren ontwerp-resoluties voorgesteld, waarbij de
Franschen er wederom op aandrongen, dat het Bureau zich in haar resolutie voor
een algemeene werkstaking als laatste middel tegen een dreigenden oorlog zou
uitspreken. Ook hier was het Bebel, die zich zeer scherp tegen dit idee verzette. De
enkelen, zeide hij, die dat parool opvolgen, zullen eenvoudigweg worden
neergeschoten. Indien de Internationale nu een dergelijk besluit publiceerde, zou
dat geen ander gevolg hebben, dan een verscherping van de Duitsche
uitzonderingswetten, die bij bet uitvaardigen der mobilisatie dienst
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zouden moeten doen. Vervolgens had een zeer scherp debat plaats tusschen Rosa
Luxemburg eenerzijds, die ook een duidelijke uitspraak voor de uiterste maatregelen
wilde, en Bebel en Molkenbuhr anderzijds, waarbij de laatste de later juist gebleken
voorspelling deed, dat de massa, als de oorlogstoestand eens daar was, volkomen
zou worden meegesleept en wij machteloos zouden staan. In gelijke geest sprak
Victor Adler, die zeide: ‘Wij moeten de zaken nuchter beschouwen; dat is voor ons
een deugd. Wij zijn machteloos. Dat spreek ik hier uit. Als wij niets anders weten te
doen, moeten wij dat duidelijk zeggen.’
Ik had in die dagen nog geloof in de kracht van de Internationale en noemde
Adlers beschouwingen overdreven somber. Ik stelde verder voor, ons niet wederom
met een resolutie te vergenoegen, die niet veel anders dan een herhaling der
resoluties van de laatste internationale kongressen zou kunnen zijn, doch, om de
aktiviteit der Internationale in alle landen te bewijzen, overal op dezelfde dag
vredesdemonstraties met buitenlandsche sprekers te organiseeren. Bovendien
noemde ik het onmogelijk inzake de algemeene werkstaking tot een konklusie te
komen, alvorens het onderzoek in de verschillende landen naar de uitvoerbaarheid
van de te Kopenhagen aangehouden motie Vaillant-Keir Hardie, zou zijn beëindigd.
Het Bureau vereenigde zich met mijn voorstel en als datum voor de demonstraties
werd de vijfde November vastgesteld.
Over de vraag, wat de reden van het plotseling bijeenroepen dezer zitting van
het Internationaal Socialistisch Bureau is geweest, hebben in de pers verschillende
geruchten de ronde gedaan. Al spoedig lekte uit, dat het Bureau gehandeld had op
aandrang van één of meer regeeringen, die in hun land last hadden met een
felagiteerende oorlogspartij en daartegen als tegenwicht
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een socialistische vredesaktie wenschten. Ik was door deze indirekte erkenning
onzer macht zeer getroffen en kon niet nalaten naar aanleiding hiervan in Oktober
van hetzelfde jaar bij de behandeling der militiewet in de Kamer de volgende woorden
te spreken: ‘Diegenen onzer, die meer in de internationale organisatie en in het
internationale werken der sociaal-demokratie zijn doorgedrongen - zooals ik, die
als lid van het Internationaal Socialistisch Bureau wel eens dingen hoor, die niet
vatbaar zijn, om in het publiek te worden meegedeeld - staan ook daarom zoo sterk
in hun strijd, omdat zij uit feiten weten, dat wanneer er regeeringen zijn, die om
eenigen reden het gevaar van een dreigenden oorlog willen bezweren, zij ook wel
het adres weten te vinden, dat ook naar hun overtuiging het beste vredesadres is
van de wereld.’
Het waren deze woorden, die niet alleen door de Nederlandsche, maar ook door
de buitenlandsche pers werden weergegeven en aanleiding waren, tot het uiten van
vele vermoedens. Terecht werd opgemerkt, dat het de Fransche delegatie was, die
de bijeenroeping van het Bureau had gevraagd, doch zij bleek daartoe te zijn
overgegaan, nadat Huysmans, de sekretaris van het Bureau, in een zitting van het
Fransche partijbestuur was verschenen en daar mededeelingen van vertrouwelijken
aard had gedaan. Uit die mededeelingen was o.a. gebleken, dat men in
goedingelichte kringen van oordeel was, dat de toestand sedert 1870 nog niet zoo
ernstig was geweest, als op dat moment.
De Vorwärts, ons Duitsche partijblad, schreef naar aanleiding van mijn Kamerrede,
dat ik had gedoeld op de Marokkokwestie, waarbij de betrokken mogendheden,
(Duitschland en Frankrijk dus), de één door een verantwoordelijk tusschenpersoon,
de ander daarop direkt, zich tot het Internationaal Socialistisch Bureau zouden
hebben gewend. Ook deze lezing werd in
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de geheele pers overgenomen. Een van Duitsche zijde gepubliceerd bericht, dat
Huysmans in een persgesprek de juistheid van mijn woorden zou hebben
geloochend, bleek geheel uit de lucht gegrepen te zijn. Natuurlijk lieten de beide
regeeringen doormiddel van de officieuse pers, de Temps in Frankrijk en de Lokal
Anzeiger in Duitschland, meedeelen, dat het verhaal van de Vorwärts verzonnen
was, doch de Frankfurter Zeitung rafelde de officieele démentis uiteen en hield de
juistheid van de door de Vorwärts gegeven toedracht staande.
Ik gevoel mij niet gerechtigd, hier de geheele toedracht der zaak te publiceeren,
doch ik heb geen aanleiding de boven weergegeven persberichten tegen te spreken.
Op de meeting van 5 November te Amsterdam sprak ik met Anseele. In den
oproep voor deze meeting had het P.B. herinnerd aan de aktiviteit, die de socialisten
der groote landen sedert het uitbreken der Marokkokrisis hadden ontplooid, zoodat
het nu de beurt was van de kleine naties, hun paraatheid te toonen. Waren deze
demonstraties te Zürich uitgeschreven tegen het oorlogsgevaar, dat uit de
Marokkaansche kwestie voortvloeide, de Italiaansch-Turksche oorlog, die intusschen
was uitgebroken, was nu van grooter aktualiteit en vormde het voornaamste
onderwerp der gehouden redevoeringen. Merkwaardig is, dat in de nacht, volgende
op de dag, dat de leden van het Socialistisch Bureau Zürich verlaten hadden, Italië
zijn ultimatum aan Turkije had verzonden. Zoo viel Europa van de ééne
oorlogsverschrikking in de andere.
In zijn knappe rede gaf Anseele een zeer gedokumenteerd overzicht van de
imperialistische aktie der kapitalistische staten. Wat mij betreft, ik deelde, ter
illustreering van de oorlogsbeweging der laatste tientallen jaren, de sommen mee,
die aan legers en vloten waren uitgegeven: ‘In de zes grootste landen van Europa
verslond het militarisme van 1870-1880: 14 milliard
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gulden; van 1880-1890: 18 milliard; van 1890-1900: 22 milliard; en van 1900-1910:
32 milliard.’ Hoewel ik mij met de grootste voorzichtigheid uitliet over het slot der
resoluties van Stuttgart en Kopenhagen, waarbij in geval van oorlog een proletarische
revolutie in uitzicht werd gesteld, kon ik toch wijzen op enkele hoopvolle
verschijnselen: ‘De Spaansche arbeiders hebben er een hopeloozen opstand aan
gewaagd, toen de regeering daar in Marokko binnenviel. De Italiaansche
vakvereenigingen hebben in 125 steden eenige dagen het werk gestaakt als protest
tegen de Tripolioorlog.’ Uit mijn rede sprak verder groot vertrouwen in de Duitsche
arbeiders. Ik zeide: ‘Wanneer een land als Duitschland, met zijn ontzaglijke
arbeidersbeweging, in een oorlog gewikkeld wordt, is het dan te verwachten, dat
de vrouwen en mannen het zonder verzet zullen aanzien, dat hun zonen ter
slachtbank gevoerd worden?’ Tenslotte werd een door het I.S.B. opgestelde resolutie
aangenomen, waarin de vergadering zich tegen alle vormen van militarisme keerde
en besloot: ‘en rekent op het klassebewustzijn der arbeiders-organisaties, om het
socialisme en de vrede te doen zegevieren.’
1912 was het jaar van de Balkanoorlog en de wereld was met geruchten van oorlogen
vervuld. Op een bijeenkomst te Brussel besloot het I.S.B. op voorstel der Hollandsche
delegatie, het groote kongres, dat in 1913 te Weenen zou worden gehouden, een
jaar uit te stellen. In plaats daarvan werd nog in November van hetzelfde jaar een
kongres samengeroepen te Bazel, waar alleen het dreigend oorlogsgevaar aan de
orde werd gesteld. Aan het kongres gingen groote vredesbetoogingen vooraf, die
in de hoofdsteden van Europa op 17 November werden gehouden. Te Amsterdam
spraken Molkenbuhr, Max Adler en de Belg Alberik
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de Swarte. Ik was door de Tsechische socialisten uitgenoodigd, om op die dag een
rede te Praag te houden. Dat mij die vraag werd gedaan, was een gevolg van de
sympathie, die ik zoowel in het I.S.B., als op het kongres te Kopenhagen in mijn
kwaliteit van voorzitter der kommissie, waar hun geschillen met de partij van
Duitsch-Oostenrijk in behandeling kwamen, voor hun streven naar autonomie had
getoond.
De reis naar Praag is één der onvergetelijke momenten uit mijn propagandistisch
leven. Ik reisde er heen met mijn vrouw en te Praag werden wij ontvangen door de
vrienden, mij reeds uit het Internationaal Socialistisch Bureau bekend, waaronder
Soucup en Nemec.
Bij deze gelegenheid leerde ik wederom de beteekenis van nationale bewegingen
en strevingen beseffen. Mijn vrienden waren zonder uitzondering vóór alles
nationaal-Tsechisch gezind. Eenige dagen ben ik hun gast geweest en zij streefden
ernaar, mij hun land, hun kunst en hun nationale aspiraties te leeren kennen en
waardeeren. Naast een Tsechische sociaal-demokratie had zich te Praag, onder
den invloed der nationale tegenstellingen, een Duitsche socialistische beweging
ontwikkeld, en ik kreeg langzamerhand den indruk, dat mijn Tsechische vrienden
alles deden, om mij van elke aanraking met deze partijgenooten af te houden. Reeds
voordat ik's morgens gereed was voor het ontbijt, waren zij aanwezig, om beslag
op mij te leggen, en de gansche dag wisten zij het kontakt met ons in stand te
houden. Ik ben te Praag ook zelfs geen vijf minuten alleen de stad in geweest. Het
was of ik mij in een - trouwens hoogst aangename - gijzeling bevond, doch ik moet
erkennen, dat zij mij alle merkwaardigheden van hun stad hebben getoond.
Aan mijn optreden te Praag, waar ik voor een groote meeting op de Sophien-Insel
sprak, verbonden zij tochten naar Pilsen en naar Brünn, waar ik mij eveneens
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in vergaderingen moest laten hooren. Te Brünn lokte onze meeting een hevige
nationalistische demonstratie van studenten uit, waarbij de politie gewelddadig
ingreep en wij maar hadden te zorgen, ons buiten het bereik der gummistokken te
houden. Er werden liederen gezongen van revolutionairen inhoud, niet in die zin,
dat zij de kapitalistische machthebbers en hun systeem bedreigden, doch zij waren
gewijd aan de bevrijding der Slavische stammen, die in de
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie werden onderdrukt.
Het eerste, dat onze vrienden ons te Praag toonden, was het Hradschin, de oude
koningsburcht, trotsche droom van het oude Boheemsche koningschap. Ook lieten
zij ons het Tsechische museum bezichtigen, dat mij zeer interesseerde als een
verzameling van oude, hoogstaande boerenkunst, waarvan in ons eigen land zoo
weinig is overgebleven. Het gebouw van de Tsechische opera, waar wij de opvoering
van Smetana's ‘Libussa’, (de mythe van de stichting van Praag), bijwoonden, was
schitterend.
Bovendien leerden wij, hoe een nationale beweging voor het geheele volk vormend
en ontwikkelend kan werken. Het was toen slechts acht maanden geleden, dat onze
partij te Praag naast het bestaande dagblad een nieuwe kourant had gevestigd, die
meer het karakter van volksdagblad droeg en dit nieuwe dagblad mocht toen reeds
bogen op meer dan 100.000 abonné's. Ten gevolge van de nationalistische strijd
hadden zich in het volk een politieke belangstelling en een politieke flair ontwikkeld,
welke een klein, stil volk als het onze, niet door dergelijke hartstochten geschokt,
ontbeert.
De socialistische volksgebouwen te Praag, Pilsen en Brünn waren op groote leest
geschoeid en konden, doordat enkele lokaliteiten dagelijks als bioskoop werden
gebruikt, met sukces worden geëxploiteerd. Deze nuttige arbeid, door onze
Tsechische partijgenooten
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verricht, wilde ik als voorbeeld stellen voor onze beweging. Helaas hebben mijn
pogingen, in kleinere kring gedaan, om dat voorbeeld in Nederland navolging te
doen vinden, schipbreuk geleden en mij niet veel meer dan medelijdende glimlachjes
bezorgd. In dergelijke dingen bemerkt men, over hoe weinig vormende en
scheppende kracht de Nederlandsche S.D.A.P. nog beschikte.
Van Praag ging de reis naar Bazel, waar het internationale vredeskongres der
Socialistische Internationale op 24 November werd geopend.
Dit kongres was als betooging voor de vrede grootsch en indrukwekkend. Veel
indruk maakte de massavergadering, die gehouden werd in en rondom de
Münsterkerk, het trotsche gebouw, dat vanaf zijn hoogte de Rijn overziet. In de kerk
spraken o.a. Jaurès, Haase, Keir Hardie, Greulich en Victor Adler; op het kerkplein
traden o.a. Anseele en ik als sprekers op. Jaurès' rede, een meesterstuk van
welsprekendheid, verwekte een geweldig enthusiasme; daar ontplooide hij al zijn
gaven als vredesapostel.
Als men naar het positieve resultaat van het kongres vraagt, moet allereerst
genoemd worden de passage der aangenomen resolutie over de toestand op het
Balkanschiereiland, die de aanleiding tot het kongres had gevormd. De Internationale
eischte, dat de Balkanvolken zich tot een federatie zouden aaneensluiten. Van dit
verbond is niets gekomen; integendeel, in 1913 zijn de overwinnaars der Turken
elkaar om de verdeeling van de buit te lijf gegaan, terwijl de groote mogendheden
alle aanleiding kregen, om in te grijpen, wat onvermijdelijk tot toespitsing der
imperialistische tegenstellingen moest leiden. In de zeer lange Bazelsche resolutie
werd niet een bepaald middel, om het oorlogsgevaar te bezweren, genoemd; feitelijk
werd het aan de partij van ieder land overgelaten, die middelen te
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bepalen, in verband met positie en strijdvermogen. In dit opzicht was de resolutie
niet meer dan een opwekking tot de gevoelens, die de deelnemers aan het kongres
bezielden.
Dit kongres, waar de Internationale haar beste beentje voorzette, bewees, dat zij
als werktuig voor betoogingen en propaganda zeer groote verdiensten had verdiensten, die door haar aanhangers gewoonlijk ten koste der burgerlijke vredes
beweging verbazend werden overschat - maar dat zij totaal ongeschikt was,
praktische maatregelen te nemen en praktische gevolgen te bereiken. Met groote
geestdrift heb ik aan dit kongres deelgenomen, en de rede, die ik in de kongreszitting
uit naam van de socialisten der kleine landen hield, bewees, hoezeer ook ik overtuigd
was van den ernst en de beteekenis van hetgeen wij nastreefden, maar voordat
twee jaren verloopen zouden zijn, zou de bittere ontgoocheling volgen op de hier
geuite geestdriftige woorden en ernstige voornemens. Waren de resoluties der
opeenvolgende kongressen iets meer dan fanfares; kwamen wij ooit verder dan de
op zichzelf waardelooze maatregel van het stemmen tegen de oorlogskredieten;
handhaafden wij niet in beginsel de landsverdediging? Bovendien werd het steeds
duidelijker, dat niet alleen ons politieke kracht ontbrak, maar dat ook de mentaliteit
der arbeidersklasse zoodanig was, dat de heerschende klasse op het beslissende
moment meester van het terrein zou blijken.
Hier kan geen sprake zijn van schuld. De geest, die de sociaal-demokratie
beheerschte, was de uiting van haar macht of liever van haar gebrek aan macht.
Alleen moet worden gezegd, dat de partij in wier land de socialistische macht het
grootst was, de Duitsche, het minst geneigd was gebleken, om tot daden over te
gaan, die de grens van de parlementaire aktie overschreden. Die partij bleek
zoodanig onder den invloed van de
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heerschende militaristische klasse te staan, dat van haar niet die revolutionaire
stappen te verwachten waren, die alleen aan resoluties, als die van Bazel, beteekenis
zouden kunnen verleenen. Dit is geen kritiek, maar een overweging, waartoe iemand
moest komen, die wel tot de meest teleurgestelden over de houding van het
proletariaat in 1914 heeft behoord, en waaraan hier uiting wordt gegeven, om hen,
die nog tot de strijders behooren en de jongeren, die daartoe zullen behooren, te
doen beseffen, dat groote zaken, als die waarmee het kongres van Bazel zich bezig
hield, meer moed, meer toewijding, meer volharding, meer inzicht en meer organisatie
van het proletariaat vereischen, dan waarover de socialisten van die dagen nog
konden beschikken.
Men had mij uitgenoodigd, bij mijn terugkeer uit Bazel een rede te houden te
Neurenberg, waar ik voor een groote vergadering van 4000 menschen optrad. Reeds
daar deed ik een ontnuchterende ervaring op. De Genossen zaten allen achter een
glas bier, wat een wel wat al te gemoedelijke stemming veroorzaakte. Ik behandelde
het Bazelsche kongres en sprak in de loop van mijn rede de hoop uit, dat de Duitsche
sociaaldemokraten door hun eerbied voor de onafhankelijkheid ook van kleine
volkeren zouden worden weerhouden, de wapenen tegen een klein volk te voeren.
Ik had op deze woorden teekenen van enthusiasme of instemming verwacht, doch
de vergadering bleef er volkomen koel onder; geen kik, slechts een angstige stilte.
En toch zal men toegeven, dat het een kwestie van groot praktisch belang was, als
men bedenkt, op welke bodem en tegen welk volk de Duitsche wapenen - ook door
socialisten - het eerst zouden worden gebruikt.
Intusschen begon ook de Nederlandsche regeering zich op een eventueelen oorlog
voor te bereiden. In
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de wetsontwerpen tot instelling van een kustverdedigingsfonds en tot wijziging der
militiewet, beroerde het oorlogsgevaar ons land. Uit het fonds zou o.a. de bouw van
een fort te Vlissingen aan de Schelde-mond worden bekostigd, een plan, dat in het
buitenland, vooral in Frankrijk en België, groote beroering wekte. Wij hadden over
deze zaak in Februari 1911 een bespreking met leidende Belgische partijgenooten,
waarbij Vandervelde er sterk de nadruk op legde, dat ons plan koren op de molen
der Belgische militaristen was; de konklusie van deze bijeenkomst was, dat wij ons
tegen de bouw van het fort zouden verzetten, als onnoodig voor Nederland en
gevaarlijk voor onze verhouding tot onze Zuidelijke buren.
In de vergadering der Kamer van 21 Oktober 1910 trad ik op tegen het voorstel,
dit wetsontwerp in de afdeelingen te behandelen, omdat de regeering weigerde het
rapport, dat haar tot indienen van dit voorstel had gebracht, te publiceeren. Daarom
diende ik een motie in, waarbij de Kamer zou besluiten, niet tot behandeling over
te gaan, omdat de regeering ‘de Kamer de grondslag voor openbare behandeling
van het voorstel onthoudt’ en omdat ‘geheime behandeling van dat voorstel de
daarin behandelde zaak, die het volk vele millioenen zal kosten, aan de kontrôle
der openbare meening zal onttrekken.’ Daar van andere zijde gelijke druk op de
regeering werd uitgeoefend, zegde deze toe, in een afzonderlijke nota aan de Kamer
althans een deel der gegevens uit het rapport te zullen overleggen.
Toch bleef er rondom dit voorstel veel geheimzinnigheid bestaan en bij de
behandeling, in April 1913, moest ik de vraag bespreken, of de bouw van het fort
niet onder buitenlandsche pressie plaats vond. Dat de minister van Buitenlandsche
Zaken, de heer de Marees van Swinderen, dit ontkende, lag voor de hand en ik kon
mij dus door die ontkenning niet laten overtuigen. De
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minister betoonde zich over mijn ‘wantrouwen’ verontwaardigd, doch in mijn repliek
wees ik erop, dat ik geenszins de persoonlijke betrouwbaarheid van den minister
in twijfel had getrokken, doch slechts had gekonstateerd, dat hij, uit hoofde van zijn
ambt, alle inmenging van een buitenlandsche mogendheid moest ontkennen, ook
als zij wel zou hebben plaats gevonden. Ik zeide: ‘Ik zou dien geachten bewindsman
de vraag willen stellen: als er nu eens werkelijk pressie was uitgeoefend, zou de
minister dit dan, als het hem hier gevraagd werd, erkennen?’ Waarop de heer van
Swinderen zoo onvoorzichtig was te interrumpeeren: ‘Neen, maar....’ Terecht kon
ik toen uitroepen: ‘Gij zijt er dus ingeloopen.’
Wat het wetsontwerp betreft, zonder het te kunnen bewijzen, ben ik er ook nu
nog van overtuigd, dat het onder Duitschen invloed was ingediend. In dit verband
is sprake geweest van een partikuliere brief van keizer Wilhelm aan onze koningin.
Bovendien toonde ik in mijn rede aan, dat de bouw van een dergelijk fort, niet ter
verdediging van onze onafhankelijkheid, maar ter handhaving van onze neutraliteit,
zooals de regeering uitdrukkelijk beweerde, geheel in strijd was met de ontwikkeling
van de internationaalrechtelijke ideeën inzake de neutraliteitsverplichtingen. Immers,
op de konferentie van 1907 in den Haag was juist besloten, dat een staat slechts
verplicht was, zijn neutraliteit te handhaven, voor zoover zijn middelen dat toelieten,
terwijl deze fortbouw overbodige uitbreiding van die middelen beteekende.
Bij de behandeling der militiewet, in Oktober 1911, zette ik nogmaals uitvoerig
het socialistisch standpunt tegenover oorlogsgevaar en militarisme uiteen. Wij
verzetten ons tevergeefs tegen deze wet, waarbij de jaarlijksche lichting werd
vergroot en de oefeningstijd verlengd, terwijl evenmin een poging, om een ruimere
vrij-
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stelling voor kostwinners te verkrijgen, mocht slagen. Ten slotte moet ik er nog eens
aan herinneren, dat ik bij de behandeling van deze wetten en bij de
begrootingsdebatten steeds duidelijk had uitgesproken, dat wij sociaal-demokraten
de plicht der landsverdediging aanvaardden; ik moest dat zeggen, wilde ik het
standpunt der Internationale niet verlaten en in dit opzicht was onze houding in
Augustus 1914 niet meer dan de konsekwente voortzetting van de militaire politiek
onzer Partij. Zoo had ik nog bij de behandeling van het kustverdedigingsontwerp
gezegd: ‘Gij weet, dat gij ook op ons sociaal-demokraten kunt rekenen, als wij door
u worden opgeroepen om de plicht te vervullen, die wij als burgers van de
Nederlandsche staat onder het tegenwoordige regime te vervullen hebben. Of wij
dat gaarne willen en mooi vinden, het wordt ons niet gevraagd; maar die plicht zullen
wij vervullen.’ In het Volk van 3 Mei 1913 schreef ik in een artikel over deze debatten:
‘De internationale sociaal-demokratie heeft in haar programpunt: het volksleger, de
plicht tot verdediging van het vaderland aanvaard. Door echter aan de bezittende
klasse steeds de gelden te weigeren voor het militarisme, toont zij, de
verantwoordelijkheid voor het defensiewezen onder kapitalistisch regime aan die
klasse zelve over te laten.... Massale dienstweigering, als buitengewoon middel,
zou zeker even goed principieel toelaatbaar zijn als algemeene werkstaking; maar
daar de Internationale nog steeds niet deze zaken als middel van aktie tegen den
oorlog heeft aanvaard, komen zij voor ons bij het beschouwen van het standpunt
onzer Partij in dezen niet in aanmerking!’
De 19de Mei sprak ik in een vergadering te Amsterdam over ‘Het internationale
militarisme als bedreiging der beschaving en der volkswelvaart.’ In die rede zei ik:
‘Bij de vraag: zijn wij verplicht om ons land te verdedigen, behoeven wij echter het
terrein der ethische
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gevoelens niet te betreden. Wij hebben hier eenvoudig te vragen naar onze
programs. Ik wil dit niet te ver uitwerken, maar wijs erop, dat alle soc.-dem. programs
een volksleger, de weerbaarheid, eischen.’
Daar bij de portefeuillekwestie van 1913 was gebleken, dat de Partij over het
algemeen onvoorbereid tegenover de daarbij opduikende problemen stond,
benoemde het P.B. een kommissie, die het vraagstuk der socialistische
regeeringsdeelname zou onderzoeken. Ik hield op de eerste vergadering, in Mei
1914 gehouden, een algemeene inleiding over de te behandelen vraag. Daarna
werden de beraadslagingen verdaagd, totdat ik mijn standpunt in een uitvoerig
rapport zou hebben uitgewerkt. Om mij aan dien arbeid geheel te kunnen wijden,
begaf ik mij in Juni 1914 met mijn vrouw naar Zürich, waar wij onzen intrek namen
in een pension op de Zürichberg en ik in verschillende bibliotheken werkte. Al spoedig
had ik tal van belangrijke theoretische werken en tijdschriften op mijn werkkamer
om mij heen verzameld en mijn stof breidde zich zoozeer uit, dat ik al gauw de
grenzen der portefeuillekwestie overschreden had en een breede studie opzette
over de toenmalige stand der sociaal-demokratische beweging, haar politieke positie,
de laatste resultaten van den arbeid harer theoretici en haar toekomstvooruitzichten.
Het was mijn bedoeling, mijn werk in de vorm van een boek te publiceeren, doch
de wereldoorlog heeft dezen arbeid onderbroken, het boek is onvoltooid blijven
liggen, gedeelten ervan zijn door de feiten achterhaald en ik heb nooit de gelegenheid
gehad, het geheel om te werken. Het rapport, dat ik in 1916 aan de
portefeuillekommissie heb uitgebracht, bevatte slechts een klein onderdeel van mijn
Zürichschen arbeid.
In de Neue Zeit vond ik vele artikelen, waarin de kwestie der regeeringsdeelname
voor de verschillende lan-
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den besproken werd; ook stelde ik mij in verbinding met Branting, en vroeg hem,
wat er omtrent deze zaak in Zweden was voorgevallen en wat zijn standpunt was.
Voor mijn algemeene studie had ik veel aan het belangrijke boek van Hilferding,
‘Das Finanzkapital’. Om een indruk te geven van mijn werk, laat ik hier de titels
volgen van de hoofdstukken, die eind-Juli 1914 in meerdere of mindere mate gereed
waren: ‘De krisis in de Nederlandsche politiek,’ ‘Ontwikkeling der ekonomische
voorwaarden voor het Socialisme’, ‘De klassen’, ‘Het imperialisme en de klassen’,
‘Het imperialisme en zijn belanghebbenden’, ‘De politiek van het bankkapitaal’, ‘De
invloed van het bankkapitaal op de ekonomische ontwikkeling’, ‘Militarisme en
vredesbeweging’, ‘De proletarische revolutie’, ‘De portefeuillekwestie in Frankrijk’
en ‘De portefeuillekwestie in Italië’.
Uit het hoofdstuk over de proletarische revolutie wil ik hier enkele passages
aanhalen, omdat ik daarin reeds een vraagstuk behandel, n.l. de diktatuur van het
proletariaat, dat eerst daarna aktueel is geworden. Ik spreek eerst over het
revolutionair karakter der sociaal-demokratie, dat zich naar buiten op twee wijzen
uit: ‘Ontwikkeling der nieuwe klasse tot eigen leven, tot ontplooiïng van het
subjektieve, op het socialisme gerichte, element; en het streven naar de politieke
macht - hiermede is het revolutionaire der sociaaldemokratie volledig gekenschetst.
Al wat noodwendig uit deze twee eischen volgt, kan deel uitmaken van de methode
en van de taktiek van haar strijd. Welke overigens de strijdmiddelen der proletarische
revolutie zullen zijn, in hoeverre deze uiterlijk een revolutionair of opstandig karakter
zullen dragen, dat is slechts een vraag van noodzakelijkheid en nuttigheid.’
Vervolgens wijs ik erop, dat het ekonomisch karakter der proletarische revolutie,
die tot taak heeft het ge-
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heele produktiestelsel te veranderen, haar tempo bepaalt. Dat zij, in tegenstelling
tot de burgerlijke politieke revolutie, niet het werk van enkele dagen, zelfs niet van
enkele jaren kan zijn; dat zij is ‘een langdurig proces.’ ‘Men zou dan ook de
proletarische revolutie kunnen noemen: die Revolution in Permanenz, een chronisch
proces, waarbij zich naar buiten het revolutionaire slechts tijdelijk, nu en dan in
kritieke momenten, uit.’
Ik bespreek dan de beteekenis en het wezen van de staat en kom zoo tot het
probleem der socialistische regeeringsdeelname. Met het machtwoord, dat de staat
een ‘orgaan van klasseheerschappij’ is, kan, betoog ik, dit probleem niet worden
afgedaan, want dàt het probleem gesteld wordt, beteekent, dat de ‘heerschappij
der bezittende klasse niet meer absoluut is, dat deze door het proletariaat tot
verzwakking dier heerschappij gedwongen is, dat het proletariaat bezig is een stap
te doen naar de verovering van de staatsmacht, hoewel het voor die verovering nog
niet sterk genoeg is.’ Waarna ik tot de konklusie kom, ‘dat tijdelijke deelneming van
het proletariaat aan de regeering slechts in zooverre iets met de verovering der
politieke macht te maken heeft, als zij de uitdrukking is, naast andere, van de
gewonnen macht in eigen proletarische organisatie en politieken invloed in het volk.’
Sprekende over de ‘diktatuur van het proletariaat’, verwerp ik dit denkbeeld geheel.
‘De diktatuur van het proletariaat is daarom een gedachtenbeeld, dat thuisbehoort
in de Blanquistische opvatting van een opstand tot verovering der macht, echo van
de Putschperiode van de tijd der samenzwerende minderheden, door middel van
het Kommunistisch Manifest tot in onze dagen doorgedrongen.’ Ik geef dan een
omschrijving van den arbeid, die noodig is, om de omvorming der maatschappij van
een kapitalistische tot een so-
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cialistische tot stand te brengen, en laat daarop volgen: ‘Dat dit een program van
regeering, wetgeving, politieke en ekonomische organisatie is, dat het proletariaat
alleen, op diktatoriale wijze tegen of buiten de wil of de medewerking van andere
volksgroepen zou kunnen of moeten verwezenlijken, is niet aan te nemen.’ Tot
zoover mijn aanhaling uit een boek, dat bestemd was, om de portefeuillekwestie te
beschouwen in verband met onze geheele theorie en waaraan ik weken lang met
groote belangstelling en toewijding heb gewerkt. Maar deze lijn werd plotseling
gebroken; na enkele weken zou de Europeesche oorlog uitbreken.
Terwijl ik te Zürich aan mijn boek werkte, meldden de kranten de verschillende
gebeurtenissen, die tot de wereldoorlog zouden leiden en ondergingen wij de
toenemende spanning. 28 Juni werd te Serajewo de Oostenrijksche troonopvolger
door een Serviër vermoord. Dat men te Weenen de Servische regeering mede
aansprakelijk wilde stellen, bleek onmiddellijk, en met vrees wachtte Europa af, hoe
Oostenrijk op deze gebeurtenis zou reageeren. Het werd 23 Juli, voordat Oostenrijks
besluit openbaar werd; die dag zond het een ultimatum aan Servië, met zulke
onaannemelijke eischen, dat aanvaarding niet verwacht kon worden. Toch
antwoordde Servië binnen de vastgestelde zeer korte termijn, alle punten van het
ultimatum op één na aanvaardend, en zich over dat ééne punt tot onderhandelingen
bereid verklarend. Doch Oostenrijk achtte het antwoord onvoldoende, verklaarde
28 Juli den oorlog en liet de volgende dag Servië's hoofdstad bombardeeren. Het
bemiddelingsaanbod van den Engelschen minister Grey, die het geschil op een
algemeene konferentie tot oplossing wilde brengen, wees het van de hand.
Van groot belang was de alombesproken vraag, of
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Duitschland, Oostenrijks bondgenoot, van het ultimatum geweten had en of het dus
in alles achter de Weensche regeering stond. Dat Duitschland ontkende, beteekende
weinig; later is gebleken, dat deze ontkenning op een schijn van waarheid berustte,
slechts in zooverre, dat de Duitsche regeering de woordelijke tekst van het ultimatum
aan Servië niet onder oogen heeft gehad. Doch dit was het gevolg van een reeds
vroeger begane onvoorzichtigheid van den Duitschen keizer, die Oostenrijk
blanko-volmacht gegeven had, door te verklaren, dat hij alle stappen, die Oostenrijk
in zake de moord te Serajewo noodig achtte, zou steunen. De keizer en zijn
kroonraad van militairen hadden deze belofte gegeven, dat blijkt uit de stukken,
hoewel men zich er zeer wel van bewust was, dat Rusland zich niet bij een
hardhandig optreden tegen Servië zou willen neerleggen; wel verwachtte men, dat
Rusland het niet op een grooten oorlog zou laten aankomen, omdat zijn wapening
nog niet klaar was, maar als Rusland wou vechten, dan aanvaard de men die
konsekwentie. En dat achter Rusland Frankrijk stond, wist men ook; de Europeesche
oorlog was door de Duitsche regeering onder de oogen gezien en zij had
gekonstateerd, dat de Duitsche strijdmiddelen voor dat geval gereed waren.
Na Oostenrijks oorlogsverklaring aan Servië nam het diplomatieke spel een
aanvang; van alle kanten legden de regeeringen vredelievende verklaringen af en
namen het air aan naar een oplossig te zoeken; gedeeltelijk oprecht gemeend - in
Duitschland bijv. schrokken keizer en kanselier de laatste dagen van Juli voor de
konsekwenties hunner politiek terug en trachtten zij, nu het reeds te laat was,
Oostenrijk te remmen - gedeeltelijk moesten dergelijke stukken dienst doen, om
gepubliceerd te worden, de vredelievendheid der betrokken regeering te bewijzen
en zoo de bewering te staven,
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dat het land was aangevallen, een positie, die iedere regeering noodig had, zoowel
tegenover het eigen volk als tegenover het neutrale buitenland. Duitschland deed
nu zijn best het konflikt tusschen Oostenrijk en Servië te ‘lokaliseeren’ en de 29ste
Juli deed Grey wederom een bemiddelingspoging, die ditmaal door Duitschland te
Weenen werd ondersteund, terwijl de Fransche regeering trachtte, haar Russische
bondgenoot kalmer te stemmen.
Terwijl de diplomaten onderhandelden, namen de militairen op onopvallende wijze
de voorbereidende maatregelen voor de mobilisatie. Op 31 Juli werd deze officiëel
door de Russische regeering afgekondigd en de andere staten volgden. Van dat
oogenblik af hadden de militairen overal het heft in handen en daarmede was de
oorlog een zekerheid geworden. Zoowel de Duitsche keizer als de Russische tsaar
ondervonden dat, toen zij in deze dagen het bevel uitvaardigden, de mobilisatie
voorloopig te beperken; beiden ontvingen van hun generale staven ten antwoord:
dat kan niet; de machine is eens in gang gezet en is niet meer te stuiten.
Voor de Internationale was het nu meer dan tijd, haar preventieve kracht tegen den
oorlog in werking te stellen. Men moet zich verwonderen, dat de bijeenkomst van
haar Bureau eerst tegen de 29ste Juli werd uitgeschreven. Onmiddellijk na het
ontvangen van den telegrafischen oproep verliet ik Zürich en kwam in de morgen
van de 29ste te Brussel aan. Hoe weinig wij nog het onherroepelijke van de situatie
beseften, moge hieruit blijken, dat ik te Zürich een retourtje nam, terwijl mijn vrouw
er rustig bleef. Gedachtig aan de staart der Stuttgarter resolutie, (zie bl. 271), zeide
ik bij het afscheid ironisch tot mijn vrouw: ‘Gaan wij nu werkelijk revolutie maken?’
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De stemming in de vergadering van het Bureau was evenwel alles behalve
revolutionair. Victor Adler opende de debatten; diep ter neer geslagen deed hij
mededeeling van de machteloosheid zijner partij. De straat was volgens hem te
Weenen aan de oorlogsdemonstranten; iedere andere demonstratie werd met
geweld belet. Zouden de socialisten zich tegen den oorlog trachten te verzetten,
dan zou dat de zekere ondergang van hun organisaties, pers, enz. beteekenen, die
reeds nu in hun bestaan bedreigd waren. ‘Ideeën over stakingen e.d.’, zoo sprak
hij, ‘zijn niets den fantasieën.’ Nog somberder was de Tsech Nemec, die voor zijn
land niet alleen den ondergang der arbeidersorganisaties voorspelde, maar ook
hongeroproeren en algeheele anarchie voorzag. Haase, de Duitsche
vertegenwoordiger, kon wijzen op de geweldige vredesdemonstraties, die nog den
vorigen avond te Berlijn en elders door de Duitsche arbeiders waren gehouden. Hij
verzekerde te weten, dat de Duitsche regeering de vrede wilde bewaren, en zegde
toe, dat de socialistische vredesaktie in kracht zou verdubbelen. Doch hij zeide ook:
‘Als Rusland Duitschland aanvalt, dan moeten wij allen meedoen,’ en later: ‘Als
Duitschland in den oorlog geraakt, ondanks de protesten der sociaal-demokratie,
achten wij ons niet sterk genoeg, om dat te verhinderen.’
Jaurès herinnerde aan de groote verontwaardiging, die Oostenrijks optreden in
alle kringen van het Fransche volk had gewekt. Ook hij verzekerde, dat de regeering
van zijn land vredelievend was en hij verklaarde, dat de Fransche socialisten het
standpunt zouden blijven verdedigen, dat Frankrijk door geen absolute verplichting
gebonden was Rusland te volgen, indien dat land in een oorlog werd gewikkeld.
Wat waren de besluiten, de praktische resultaten van deze vergadering? Men
besloot het kongres, dat te Weenen niet kon worden ontvangen, bijeen te roepen
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te Parijs en als eerste punt op de agenda te plaatsen: ‘Het proletariaat en de oorlog,’
terwijl de datum vervroegd werd tot de 9de Augustus. De keuze was op Parijs
gevallen, omdat wij meenden, dat in die stad de kracht onzer protesten door machtige
volksdemonstraties zou worden vergroot.
Maar waar bleven nu de voorstanders der algemeene werkstaking, om van de
revolutie aan kondiging van Stuttgart nog maar te zwijgen? Het was slechts veertien
dagen geleden, dat de Fransche partij op haar kongres een resolutie had
aangenomen, waarin het heette: ‘Onder alle middelen, die gebruikt kunnen worden,
om den oorlog te voorkomen en te verhinderen, en om de regeeringen te dwingen
tot het inroepen van arbitrage, beschouwt het kongres als in de eerste plaats
aangewezen de tegelijk en internationaal georganiseerde algemeene werkstaking
der arbeiders in de betrokken landen.’ Te Brussel zwegen de Franschen hierover.
En ik keek naar Rosa Luxemburg, die steeds met zooveel vuur voor de algemeene
werkstaking gestreden had; ook zij zweeg. Het eenige besluit, waartoe wij konden
komen, was de afspraak om de socialistische agitatie voort te zetten, terwijl de
partijen van Duitschland en Frankrijk zich met hun regeeringen in verbinding zouden
stellen. Deze povere konklusie bewees onze nederlaag. Tot Rosa Luxemburg zeide
ik na afloop dezer bijeenkomst: ‘Weet je, wat wij nu gedaan hebben? Wij hebben
de zaak in handen van de veelgesmade diplomaten gelegd.’
Dat de houding der Duitsche en Fransche socialisten hun moet worden kwalijk
genomen, zou ik niet willen beweren. Zij konden niet anders. De waarheid van
Bebels woorden bleek: antimilitaristisch optreden van enkelingen zou geen resultaat
hebben gehad en was met te groote gevaren voor het voortbestaan der organisatie
verbonden. De socialistische partijen konden
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niets riskeeren, omdat zij de groote massa niet achter zich hadden.
Aan de zitting van het Bureau werd een massameeting verbonden, die temidden
van groot enthusiasme verliep. Zeer tegen mijn zin gaf Vandervelde ook mij het
woord; ik was niet in staat een behoorlijke rede te houden. Alles, wat ik de laatste
dagen had meegemaakt, was van dien aard, dat het mij onmogelijk was, woorden
te spreken, ook maar eenigzins passend bij de gelegenheid. Machtig en schitterend
was de rede van Jaurès. Hij zeide naar aanleiding van het Fransch-Russisch
bondgenootschap: ‘Als Rusland in oorlog komt, is het onze plicht te zeggen: wij
kennen slechts één verdrag, het verdrag, dat ons aan de geheele menschheid bindt.’
En verder: ‘Weet gij, wat het proletariaat is? Het bestaat uit massa's van menschen,
die allen tesamen liefde voor de vrede en afschuw van den oorlog bezielt.’ Dankbaar
herinnerde hij aan de vredesdemonstraties der Duitsche arbeiders en vervolgde:
‘Ik breng de Duitsche kameraden dank uit naam der Fransche en ik beloof hun, dat
wij hen in hun vastberaden strijd tegen het barbaarsche drijven der oorlogshitsers
zullen steunen, getrouw tot in de dood.’
Van terugkeer naar Zürich kon voor mij geen sprake meer zijn. Ik spoedde mij
naar Holland en telegrafeerde mijn vrouw, zoo spoedig mogelijk naar huis te komen.
In een hoofdartikel in het Volk besprak ik het resultaat van de Brusselsche
vergadering en op Vrijdag 31 Juli trad ik als spreker op op een antioorlogsmeeting,
die de Partij te Amsterdam op het IJsclubterrein had belegd.
In het hotel, waar ik die nacht als gewoonlijk logeerde, liet ik mij de volgende
morgen aan het ontbijt de ochtendbladen brengen. Het eerste waar mijn oog op
viel, was: ‘Jaurès vermoord.’ Het is mij tot op dit oogenblik onmogelijk zonder
aandoening terug te denken
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aan de smart, die zich toen van mij meester maakte. ‘Jaurès vermoord’! Onze
aanvoerder gevallen! En dat op het oogenblik, dat niemand minder dan hij kon
worden gemist. Als een pistoolschot trof mij deze tijding. Voor mijn oogen wankelde
de Internationale. Niet slechts de bekwame en algemeen beminde politieke leider,
maar ook de vriend, de diep-vereerde groote mensch, de held, naar wien wij allen
opzagen, op wien ons aller vertrouwen was gevestigd - vermoord.
Ik barstte in tranen uit en moest het hotel verlaten om in de buitenlucht tot mijzelf
te komen. Waarheen zou ik anders gaan dan naar mijn vrienden van het Volk? Ik
vond hen allen met strakke, verwrongen trekken aan hun werk, zwijgend, zonder
mij met een woord te begroeten. De slag had ons allen verpletterd.
Jaurès was het slachtoffer geworden van de nationalistische verdwazing, die zich
het eerst tegen hem, den grooten vredesapostel, had gericht. De
oorlogsomstandigheden brachten mede, dat van de Internationale alleen haar
sekretaris, Kamiel Huysmans, bij zijn begrafenis aanwezig kon zijn, maar in
gedachten stonden alle volkeren aan zijn graf en nooit heeft de menschheid zulk
een verlies geleden, als in Jaurès.
Van Amsterdam begaf ik mij naar den Haag. Als voorbeeld van de verwarring en
verschrikking, die zich aan het ekonomisch leven hadden meegedeeld, vermeld ik,
dat ik mijn hotelrekening niet kon voldoen met het bankbiljet van 300 gulden, dat ik
bij mij had gestoken. De hotelhouder nam dergelijke sommen niet meer aan. In den
Haag gekomen, spoedde ik mij dus naar een partijgenoote en vroeg haar, of zij wat
klein geld voor mij had. Zij zelve verkeerde in groote spanning, omdat haar man,
die een reis naar Engeland maakte, nog niet was teruggekeerd. Overigens stond
zij mij de helft van de enkele rijksdaalders, die nog in haar bezit waren, af.
Gelukkig had mijn telegram mijn vrouw tijdig te Zürich
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bereikt; het was reeds twee uur in de nacht, toen ik haar uit de trein zag stappen
met niets dan haar handtaschje, alsof zij eenvoudig was uitgegaan, om een
boodschap te doen in de stad. Zij had een zeer moeilijke reis achter de rug en zou
zeker niet nog juist op tijd zijn teruggekomen, indien niet haar paraatheid en moed
haar over de verschillende moeilijkheden, waarmede zij te worstelen had gehad,
hadden heengeholpen.

Eindnoten:
splendid isolation = voorname afzijdigheid.
triple-Entente = drievoudige samenwerking.
dumping-taktiek = het verkoopen van waren op een buitenlandsche markt tegen een lagere prijs,
dan in het binnenland wordt gevorderd.
decenniën = tientallen jaren.
irredenta, Itialiaansche aanduiding voor de streken met Italiaansche bevolking, indertijd door
Oostenrijk geannexeerd en niet teruggegeven.
Gambetta, 1838-1882. woordvoerder der linksche oppositie tegen keizer Napoleon III, in 1870
in het bewind van de nieuwe republiek opgenomen. Hij verzette zich tegen een vrede, waarbij
Elzas-Lotharingen aan Duitschland werd afgestaan en bleef de woordvoerder der revanchepartij.
cry = strijdkreet.
prof. H. Oncken, medewerker aan het boek ‘Deutscheland und der Weltkrieg’, waarin hij de
diplomatieke voorgeschiedenis van de wereldoorlog behandelt.
démenti = ontkenning.
Blanqui, 1805-1881, leider van verschillende revolutionaire clubs; bracht 37 jaar van zijn leven
in de gevangenis door. De ‘Blanquisten’ stonden op het standpunt, dat het voor het vestigen
van de socialistische maatschappij voldoende was, door een staatsgreep de staatsmacht in
handen te krijgen.
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X. Oorlogsontreddering
DE MOBILISATIEKREDIETEN - EENHEID IN DE LEIDING, OPPOSITIE IN DE PARTIJ - HET
OORLOGSVRAAGSTUK, TOEN EN NU - BITTERE ERVARINGEN - DE ‘GODSVREDE’ EN ZIJN
GRENZEN - ‘DE WERELDOORLOG EN DE SOCIAAL-DEMOKRATIE’ - ZWAKHEID DER OPPOSITIE

- HET KONGRES HERSTELT DE ORDE IN DE PARTIJ - HET INTERN. SOC. BUREAU - HET
WETSONTWERP-BOSBOOM - BUITEN GEVECHT GESTELD
Den eersten Augustus verzond de Duitsche regeering haar oorlogsverklaring aan
Rusland. Reeds voordien had zij haar gezant te Parijs opgedragen, de Fransche
regeering te vragen, of deze kon verzekeren bij een Russisch-Duitschen oorlog
neutraal te zullen blijven. Voor het te Berlijn onwaarschijnlijk geachte geval, dat
Frankrijk neutraliteit zou toezeggen, had de Duitsche gezant opdracht te eischen,
dat Frankrijk zou goedvinden, dat Duitschland, als pand voor de neutraliteit, de
Fransche vestingen Toul en Verdun zou bezetten. Dit laatste was een eisch, die
geen enkele Fransche regeering kon inwilligen; Duitschland wilde dus oorlog met
Frankrijk; het Duitsche krijgsplan was er op gericht, eerst Frankrijk te vernietigen
en dan tegen Rusland op te trekken.
De Fransche minister antwoordde echter ontwijkend - de Fransche regeering zou
handelen, zooals haar belang haar voorschreef - en voor dit antwoord had de
Duitsche gezant geen instrukties. Zoo kwam de Duitsche oorlogsverklaring aan
Frankrijk eerst 3 Augustus af; als redenen werden opgegeven aanvallen van
Fransche militairen op Duitsch gebied, die in ieder geval grootendeels verzonnen
waren. Reeds in den avond van den 2den Augustus was door den Duitschen gezant
aan de Belgische regeering een ultimatum overhandigd, waarin geëischt werd, dat
België de Duitsche troepen ongehinderd over zijn gebied zou laten trekken. De
Belgische regeering weigerde en daarop trok-
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ken de Duitsche troepen België binnen, om de doortocht te forceeren.
De Engelsche regeering nam den inval in België als aanleiding, om den 4den
Augustus Duitschland den oorlog te verklaren. Dat Engeland zich aan de zijde van
Frankrijk en Rusland zou scharen, was in Duitschland nooit geloofd. Het was deze
vernietigende teleurstelling, die in Duitschland de geweldige haat tegen Engeland
ontketend heeft, die de oorlogsjaren hebben doen zien. Dat de Duitsche regeering
deze misrekening kon maken, was niet in de laatste plaats de schuld van Engeland,
dat steeds verklaard had in geen enkel opzicht gebonden te zijn en zoo zit er zeker
een kern van juistheid in het verwijt van Macdonald tegen de Engelsche regeering,
dat zij mede schuld aan het uitbreken van den oorlog had, omdat, indien de Duitsche
regeering geweten had, ook Engeland als tegenstander te zullen vinden, zij het niet
zoo gauw tot de wereldoorlog zou hebben laten komen.
Zoo brak de orkaan van de wereldoorlog in Augustus 1914 los over de politieke
en ekonomische strijd der volkeren en schokte hun moreel evenwicht en beginselen.
Hij brak de geleidelijke groei onzer beweging en maakte het zelfs twijfelachtig, of
haar aktie wel zou kunnen worden voortgezet. Hij stelde aan onze
vertegenwoordigers in parlement en gemeenteraden ongekende eischen van energie
en bekwaamheid. Voor mijzelf heeft de oorlog tengevolge gehad, dat mijn
zenuwgestel is geschokt en ik een geheel jaar uit mijn werk ben gerukt. Hoewel ik
daarna mijn taak weer op mij heb genomen, staat het bij mij vast, dat ik de toen
ontvangen schokken nooit geheel te boven ben gekomen.
De sfeer, waarin de sociaal-demokratie zich had ontwikkeld, was die van
vertrouwen op eigen kracht, van onwankelbaar geloof aan de beleden idealen, van
de
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overtuiging, dat de normale lijn van ontwikkeling rustig zou kunnen worden vervolgd.
In de twintig jaar van haar bestaan, was de Partij steeds sneller gegroeid. Met het
ministerie Cort van der Linden was nu het punt bereikt, dat de belangrijkste eischen
van haar program verwezenlijkt konden worden, doch deze gunstige voorwaarde
om groote dingen voor het eigen volk tot stand te brengen, werd nu in twijfel gesteld.
Thans brak een oorlog uit, die verre uitging boven het leven en bedrijf van elk
volk afzonderlijk: niet slechts ekonomische en politieke instellingen werden geschokt
en verbrijzeld; maar ook het zedelijk besef der massa's, de op recht en overeenkomst
gegronde verhoudingen tusschen menschen en volkeren onderling, de wet van
goed en kwaad, werden in gevaar gebracht. Spoedig zou de wereld ervan overtuigd
worden, dat het monster van den oorlog haar heiligste goederen aantast. Het
gebruiken van bruut geweld, het verachten van een menschenleven, zou ook na
den oorlog vanzelfsprekend blijven voor breede kringen en politieke moorden en
groei van de fascistische ideeën ten gevolge hebben; en de regeeringen moesten
den volkeren een voorbeeld geven van liegen, bedriegen, spionneeren met de
laagste middelen, enz., dat niet anders dan demoraliseerend kon werken. Je moest
een schoft kunnen zijn, om aan de eischen, die aan regeerders van oorlog voerende
landen werden gesteld, te kunnen voldoen. De vrede, door de groote meerderheid
der menschen als een zeker bezit beschouwd, week voor ongebreidelde
nationalistische hartstocht. De lijn der voortgaande beschaving werd gebroken;
alles, wat zich in vredestijd had ontwikkeld, werd blootgesteld aan verzwakking en
vernietiging.
Zondag 2 Augustus, sprak ik onder een geweldige onweersbui op een meeting te
Den Haag op Houtrust.
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Daar werd een motie aangenomen, waarin het o.a. heette: ‘(De meeting), de
noodzakelijke maatregelen ter bescherming der grenzen genomen, om ons land
van deelneming aan den oorlog te vrijwaren, als een harden, maar duren plicht
aanvaardende, dringt er bij de regeering op aan, tevens zoodanige maatregelen te
nemen, dat de ekonomische nood, uit den oorlogstoestand voortvloeiend, binnen
de engst mogelijke grenzen worde beperkt.’ In deze motie vindt men mijn optreden
in de Kamer, waar de volgende dag de mobilisatie-kredieten aan de orde zouden
komen, voorbereid.
Aan deze Kamerzitting ging een fraktievergadering vooraf, waar ik in groote
trekken de door mij af te leggen verklaring meedeelde. Algemeen was de fraktie
van gevoelen, dat wij vóór de mobilisatie-kredieten hadden te stemmen. Op het
verzoek van Mendels, in mijn rede een breedvoerige karakteristiek van de
kapitalistische oorlogsoorzaken op te nemen, kon ik niet ingaan, omdat de partijen
in de Afdeelingen waren overeengekomen, geen de batten uit te lokken en slechts
verklaringen te zullen afleggen.
Het aanvaarden der mobilisatie-kredieten kwam voor de verantwoording der
geheele fraktie, doch de bewoordingen mijner verklaring, waarover later heel wat
te doen is geweest, waren slechts voor mijn eigen verantwoording. Drie weken later,
bij de behandeling van de aanvrage van een extra-krediet voor de vloot, zou ik
gelegenheid hebben, uit naam onzer Partij een principieele verklaring over het
socialistische standpunt ten opzichte van den oorlog af te leggen.
Weldra zou blijken, dat onze frakties in de oorlogvoerende landen, waar onze
Partij een sterke positie had, zonder uitzondering voor de oorlogs-kredieten zouden
stemmen. Wij hadden het makkelijker, omdat het bij ons slechts om
mobilisatie-kredieten ging, die
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klaarblijkelijk geen ander doel hadden dan het handhaven der neutraliteit.
Toen ik den 3den Augustus de Kamer binnenkwam, liep ik voorbij de bank van
dr. Bos. Deze stond op en zei: ‘Troelstra, wilt ge mij een hand geven?’ Ik zeide: ‘Ja’
en nam de toegestoken hand aan.
De stemming in de Kamer was die morgen zeer gespannen. Menschen als de
Beaufort, oud-minister van Buitenlandsche Zaken, en anderen verkondigden luid,
dat de inval in België moest gevolgd worden door een inval in ons land. Dat was de
algemeene opinie en natuurlijk kreeg de zaak daardoor een zeer dringend karakter.
Wij voelden werkelijk daar te zijn als de vertegenwoordigers van het heele volk, wat
zich o.a. uitte in de redevoeringen van Lohman en mij. Men moet dat hebben
meegemaakt om het goed te kunnen begrijpen; zulke stemmingen hebben in de
Geschiedenis groote beteekenis. Daar houdt alle redeneering op en beheerscht
een enkele maal in het parlement éénzelfde gevoel de stemming aller leden.
Gewoonlijk wordt men grootendeels door intellektueele overwegingen gedreven en
vormen politieke inzichten de grondslag van het optreden. Maar in momenten als
dit, is het niet allereerst het intellekt, doch het onderbewustzijn, dat tot daden drijft.
Dat degenen, die niet zoo direkt voor de werkelijkheid hebben gestaan, de beteekenis
hiervan niet inzagen, is te begrijpen.
In mijn verklaring herinnerde ik er in de eerste plaats aan, dat een belangrijk
gedeelte onzer partijgenooten en geestverwanten zich onder de wapenen bevond
en vervolgde: ‘Het standpunt, dat wij ten aanzien daarvan innemen, is, dat de oproep
van de troepen naar de grens niet plaats heeft met het doel om een oorlog te voeren,
maar om Nederland van medegesleept te worden in een oorlog te vrijwaren.... Wij
hebben alleen van de regeering te verlangen, dat zij bij haar maatregelen
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niet verder zal gaan, dan de strikte noodzakelijkheid gebiedt... De tweede eisch, die
wij de regeering kunnen stellen, is, dat zij zoo goed mogelijk voorziet in de
ekonomische gevolgen voor de gezinnen, die door de mobilisatie worden getroffen
en van hun kostwinners beroofd zijn, evenals voor de bevolking in het algemeen.
Ook daarom is, acht ik, het oogenblik van kritiek niet gekomen, omdat in deze
ernstige omstandigheden de nationale gedachte de nationale geschillen
overheerscht.’
Om de heftige polemieken, die ik in de Partij naar aanleiding van deze laatste
woorden heb moeten voeren, te kunnen beoordeelen, moet men wel begrijpen, dat
ik hier uitdrukkelijk zeg: ‘voor deze omstandigheden’, dat mijn woorden golden voor
de toestand dier dagen, toen ieder oogenblik de oorlog onze grenzen kon
overschrijden, en dat ik hier geenszins een algemeene ook voor andere
omstandigheden geldende regel wilde geven. Dat ik die woorden uitsprak, was
eenvoudig een kwestie van eerlijkheid. Dat anderen die woorden niet spraken was
slechts een gevolg van de omstandigheid, dat zij niets hadden uit te spreken. Ik
zeide verder: ‘ik twijfel niet, of wanneer de moeilijke tijden, die thans over ons zijn
gekomen, voorbij zijn, dat dan, maar ook eerst dan, onze propaganda tegen het
militarisme en het kapitalisme met dubbele kracht zal worden voortgezet.’ Verder
zeide ik aan het adres van mijn geestverwanten: ‘Zij hebben hun afkeuring te richten
tegen het stelsel, dat wij bestrijden; zij hebben hun afkeuring niet te richten tegen
deze regeering. Zij hebben hun plicht te doen als Nederlanders voor het groote doel,
waarvoor zij zijn opgeroepen.’ Toen mijn zoon mij te kennen gaf, nu de jongelui van
zijn leeftijd naar de grenzen moesten, niet te willen thuis blijven en zich als vrijwilliger
te willen aanmelden, (hij was vroeger als soldaat afgekeurd), verzette ik mij daar
niet tegen
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op grond van deze aansporing door mij in de Kamer tot de gemobiliseerden gericht
en bevorderde zijn opname in het leger. Dat dit mij de noodige onaangenaamheden
op de hals haalde, was in de ontreddering van die dagen te begrijpen.
Ik wees er verder op, dat een algeheele ekonomische desorganisatie ten gevolge
van den oorlog dreigde, waardoor, als de oorlog eenige tijd zou duren, ook de
binnenlandsche orde gevaar zou loopen, ‘wanneer er geen zekerheid is, dat er voor
ieder, die het noodig heeft, in ons land brood beschikbaar is. De tijd van hooge
politiek is tijdelijk voorbij. Tot één politiek zullen wij meer en meer worden
teruggedrongen: de doodeenvoudige politiek, dat er in Nederland geen honger zal
worden geleden.’ Ik drong er tenslotte bij de regeering op aan, dat zij zooveel mogelijk
de volksvertegenwoordiging van de belangrijke feiten op het gebied van de
buitenlandsche politiek op de hoogte zou houden en eindigde met een
herinneringswoord, gewijd aan Jaurès.
Hiermede hadden wij het standpunt ingenomen, dat uit de nationale en
Internationale resoluties, en uit het geheele vroegere optreden onzer Partij moest
volgen. Wij hadden altijd de landsverdediging aanvaard en ons slechts tegen het
stelsel verzet, er naar strevende, dat de staande legers door volkslegers vervangen
zouden worden. Toch rees er bij een groot deel der partijgenooten tegen de door
ons in de Kamer en in overeenstemming daarmee in het Volk aangenomen houding,
sterk verzet; deze oppositie zou zich in de volgende maanden steeds duidelijker
openbaren, zich tegen het einde van het jaar min of meer organiseeren en haar
hoogtepunt bereiken voor en op het kongres van Arnhem in April 1915.
Als men de brochures en talrijke kolommen-lange ingezonden stukken der
opposanten nagaat, valt het op,
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dat hun tegenstand meer berustte op gevoelsoverwegingen dan op zakelijke
argumenten. Dit was te begrijpen, omdat in de Partij de kwestie van de nationaliteit
nooit onder de oogen was gezien. Een poging door mij in 1913 in het P.B. gedaan
om, bij gelegenheid der herdenking van onze honderdjarige onafhankelijkheid, in
een door de Partij uit te geven boek, door een deskundige de beteekenis dier
onafhankelijkheid duidelijk te doen maken, was afgestuit op de onmogelijkheid,
daarvoor een geschikt auteur te vinden. Slechts was toen in het Volk een drietal
hoofdartikelen verschenen, ‘De leugens der feestviering’, wier betoog kan worden
samengevat in deze zin: ‘Ook tegenover dit feest van de burgerij staan wij met een
koel hoofd en een afwijzend gebaar,’ waarin een zeer knappe ontleding van de
gebeurtenissen van 1813 gegeven werd, doch waarin van de beteekenis der
nationaliteit niet werd gesproken.
De houding der oppositie moge dus verklaarbaar zijn, zij was zeker onredelijk; zij
was een bedenkelijke openbaring van gemis aan politiek inzicht en beleid, en zij
verwekte binnen de Partij een krisis van zeer ernstigen aard. In mijn brochure, ‘De
Wereldoorlog en de Sociaal-demokratie’, waarin ik voor het Arnhemsche kongres
deze kwestie uitvoerig behandelde, schreef ik daarover: ‘van den aanvang af heeft
een deel van het kader der Partij deze tegen de leiding opgezet en ontijdige
diskussies geforceerd, onrijpe denkbeelden omtrent taktiek en programpunten in
de verontruste massa geworpen, om tenslotte tot een kollektieve aktie over te gaan,
die den afstand tusschen de Partij en haar leiding boven alle proporties vergroot en
volkomen het karakter van muiterij draagt.’ Ik wees er voorts op, dat de Partij op
deze wijze niet alleen de kracht miste, om de taak te vervullen, die de
tijdsomstandigheden haar oplegden, maar dat ook haar eenheid werd bedreigd.
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Mijn houding op 3 Augustus en daarna werd beheerscht door het vaste streven,
ons land in ieder geval buiten den oorlog te houden. Dáár ging het om. Toch heb
ik maandenlang blootgestaan aan de meest onbillijke kritiek, die geen rekening hield
met de feiten. Het was, alsof wij, socialisten, ons van de geheele toestand niets
behoefden aan te trekken en maar konden doen, wat wij wilden. Hoe ik persoonlijk
over oorlog en militarisme denk, is steeds duidelijk geweest; reeds eerder vermeldde
ik, dat ik voor den eisch van een volksleger nooit enthusiast ben geweest. En het
was grievend door een deel der partijgenooten te worden behandeld op een wijze,
alsof ik medeverantwoordelijk was voor den oorlogsgruwel. Maar het ging niet om
mijn persoonlijk standpunt; ik moest het standpunt der Internationale als bindend
beschouwen voor onze Partij, ook al sympathiseerde ik zelf er niet mee. Op blz.
284 deelde ik al mede, dat ik nog in de laatste maanden voor den oorlog dat
standpunt nadrukkelijk in het openbaar had ingenomen. Toen, of bij vorige
gelegenheden, was er trouwens uit de Partij geen verzet gebleken.
Was het dan te verwachten, dat ik op 3 Augustus een andere houding zou
aannemen, dan ik gedaan heb? Zeker, het was mogelijk geweest, ons met groote
woorden van onze verantwoordelijkheid af te maken en tegen te stemmen. Maar
de gevolgen? Èn voor ons land, èn voor de Partij? Het zou spelen met vuur zijn
geweest. Wij moesten onze antimilitaristische propaganda tijdelijk stop zetten, om
mede te werken, ons land buiten den oorlog te houden.
De oppositioneelen eischten, dat de Partij maar eventjes met haar heele verleden
zou breken en dingen zou doen, die met dat verleden in flagrante strijd waren. Het
was echter voor mij onmogelijk, plotseling op 3 Augustus 1914 het roer om te gooien
en zonder ooit de zaak in de Partij te hebben besproken, en zonder daartoe ooit
van
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de Partij uit te zijn aangespoord, nu ons standpunt te verlaten. Zeker, de woorden
‘geen man en geen cent’ waren bij onze propaganda meer dan eens uitgesproken,
misschien ook wel meer dan goed was geweest. Maar in ieder geval ging het dan
in de grond alleen tegen het legersysteem. Nu wij plotseling voor den oorlog stonden,
was een debat over dat systeem niet meer op zijn plaats. Wij waren altijd geweest
voor landsverdediging, doch tegen het militaire systeem der bourgeoisie, en op dit
oogenblik, nu wij niet maar in eens een ander systeem voor het bestaande in de
plaats hadden, primeerde de landsverdediging. Wij moesten de kredieten, die dienst
moesten doen, om met het leger de neutraliteit te handhaven, toestaan. Die
neutraliteit was nu het groote feit geworden: onze laatste hoop, niet in den oorlog
te worden meegesleept. Hoe hadden wij een daad kunnen doen, waardoor deze
neutraliteitspositie, namens ons volk door onze regeering ingenomen, op losse
schroeven zou zijn gezet? Mijn tegenstanders begrepen niet, dat neutraliteit niet
alleen een negatief begrip is: het zich onthouden van alle deelname aan den oorlog,
maar ook een positief begrip: het handhaven van de onschendbaarheid van het
grondgebied en het beletten van verboden handelingen door buitenlandsche machten
op dat gebied, met alle ten dienste staande middelen. Zoo was het vastgesteld in
de konventie inzake de neutraliteit, die de vredeskonferentie van 1907 had aanvaard.
Wie de rechten en voordeelen van de neutraliteit wilde genieten, moest ook de
plichten, die er aan verbonden waren, vervullen. Zoolang wij een leger hadden, zou
het niet mobiliseeren daarvan hebben beteekend, dat wij voor het handhaven onzer
neutraliteit niet wenschten op te komen. Een dergelijke houding zou het
oorlogsgevaar zeer hebben vergroot. Daarom schreef ik in mijn brochure, dat ‘zij,
die den vrede willen, geen andere keus
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hebben, dan, naarmate de oorlogstoestand rondom ons gebied het eischt, aan de
mobilisatie mede te werken.’ Tegenstemmen onzerzijds, zou in het buitenland den
indruk hebben moeten vestigen, dat onze wacht aan de grenzen niet betrouwbaar
was.
Daar komt nog iets bij: wat zou het gevolg zijn geweest, als ik toen niet op mijn
stuk had gestaan en niet had gezegd: Nùis het geen tijd, om tegen het militarisme
te strijden? Als wij tegen de kredieten stemden, hadden wij die stem moeten
motiveeren. En dat konden wij niet doen, zonder onze propaganda in het land met
onze houding in de Kamer in overeenstemming te brengen. Dat beteekende dus,
dat wij, die meer dan een vijfde der onder de wapenen geroepenen achter ons
hadden, die menschen hadden moeten aansporen tot verzet tegen de mobilisatie,
wat relletjes en dienstweigering tengevolge zou hebben gehad. Mochten wij de
verantwoordelijkheid daarvoor aanvaarden? Dat de jonge mannen allen aan een
dergelijken oproep gevolg zouden hebben gegeven, is ondenkbaar. Hoogstens
zouden kleine groepen of individuen in verzet zijn gekomen. Dat zou gewapend
optreden tegen de weigeraars ten gevolge hebben gehad, om nog niet te spreken
van het gevaar, dat het voortbestaan van ons geheele organisatieapparaat had
geloopen.
En wat zou het resultaat zijn geweest van een daad, die zulke geweldige gevolgen
met zich moest brengen? De kredieten zouden evengoed zijn aangenomen. Alleen
zouden wij ons, op het oogenblik, dat het er op aan kwam ons volk buiten een oorlog
te houden, als een sekte hebben afgescheiden, en de grootste verwarring in de
geesten hebben teweeggebracht. Men zou ons als vaderlandsloozen, als
materialisten, als buiten het volk staanden hebben beschouwd en wij zouden onze
geheele politieke positie in de waagschaal hebben gesteld. En wij zouden onszelf
tot machteloosheid
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hebben gedoemd in een periode, dat er zooveel praktische arbeid ter leniging van
de materieele nood voor ons was te verrichten.
Ik had mij de vraag gesteld, of wij ons als groote politieke partij aan de nationale
gedachte konden onttrekken en ik heb die vraag ontkennend beantwoord; niet alleen
met mijn verstand, maar ook met mijn hart. Ik heb mij toen meer dan ooit gevoeld
een der burgers van het Nederlandsche volk, aan wie dat volk heeft opgedragen
de behartiging van zijn levensbelangen. In mijn brochure heb ik het ontstaan, de
beteekenis en de waarde van de nationaliteit uitvoerig besproken aan de hand van
het werk ‘Die Nationalitätenfrage und die Sozial-demokratie’, van Otto Bauer. Ik kan
daarop niet diep ingaan. Slechts wil ik er aan herinneren, hoe ook Mevrouw Roland
Holst in haar brochure ‘Het socialistisch proletariaat en de vrede’ toegeeft, dat het
nationaal gevoel, dat in gewone tijden bij de groote massa sluimert, ‘wanneer een
land of een natie wordt aangevallen en zich bedreigd gevoelt, veel intenser in het
bewustzijn treedt dan de internationale klasseeenheid, die nog jong is!.... Wanneer
de vijand het land bedreigt, dan verdwijnt het nationaal indifferentisme, dat in normale
tijden de arbeidersklasse kenmerkt.... Wanneer de vijand aan de grenzen staat,
verzinkt elk ander gevoel behalve dit eene: begeerte, hem te verslaan en terug te
drijven.’
Iedereen, die thans over deze kwestie wil oordeelen, moet bedenken, dat onze
positie geheel anders is dan in 1914. Het verschil ligt ten eerste in de
internationaal-politieke verhoudingen en ten tweede in onze Partij.
Bij het uitbreken van de wereldoorlog bestond de Volkenbond nog niet, die een
wijziging in de ideeën en in de verhoudingen tusschen de volkeren heeft teweeg
ge-
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bracht. Men kan zich afvragen of die wijziging diep genoeg gaat en of de Volkenbond
sterk genoeg zal blijken, om op het kritieke moment een nieuwen oorlog te
voorkomen. Maar men kan niet ontkennen, dat de wijziging er is. De tegenwoordige
internationale rechtsorde is essentieel anders dan die van 1914. Oorlog was toen
hèt middel ter beslechting van geschillen tusschen de staten. De Volkenbond heeft
maatregelen ingevoerd, waardoor de oorlog wel niet geheel is uitgesloten, maar
waarbij een procedure voor de eventueele geschillen is voorgeschreven, die het
oorlogsgevaar zeker sterk vermindert. Hij roept de vertegenwoordigers der
regeeringen geregeld op tot samenkomsten, tegen het uitbreken van een oorlog
gericht, en heeft verdragen aangenomen, waardoor de oorlog althans juridisch wordt
uitgebannen. In zijn zetel te Genève is een centrum van vredesaktie ontstaan, dat
zijn invloed over de geheele beschaafde wereld doet gevoelen. Dat hij voltooid is
en reeds een zekere waarborg tegen een nieuwen oorlog vormt, zal niemand
beweren, maar zijn ontwikkeling schrijdt voort en er is een nieuwe noot gekomen
in het koncert der volkeren, waarvan niemand het recht heeft te beweren, dat zij per
se in een wanklank van oorlog zal moeten uitklinken. Wij allen, die de vrede willen,
en het getal diergenen groeit voortdurend, hebben ons aan de Volkenbond vast te
klampen en hem moreel te steunen, ook bij teleurstellingen, die bij een zoo groot
en machtig werk niet kunnen uitblijven. In de Volkenbond is de idee van de vrede
krachtig belichaamd ; in 1914 bestond er nog geen organisatie voor die idee. Toen
hadden de kleine staten niets, waaraan zij zich voor het behoud van hun
zelfstandigheid konden toevertrouwen. Zij hadden slechts de keuze tusschen
meevechten en handhaven der neutraliteit, zoo goed dat kon.
Het tweede verschil tusschen 1914 en nu betreft onze
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eigen partij. Het is waar, dat de tegenwoordige Internationale, (S.A.I.), nog steeds
het standpunt der gewapende verdediging niet heeft verlaten, doch onze Partij heeft,
evenals de socialisten in Denemarken en Zwitserland, dat standpunt wel laten vallen
en den eisch van nationale ontwapening in haar program opgenomen. Zoowel in
mijn brochure als in mijn rede op het Arnhemsche kongres heb ik reeds de
mogelijkheid van een dergelijke programwijziging aanvaard, doch toen voegde ik
er aan toe, dat daarover pas na den oorlog kon worden gesproken; dat wij niet
midden in den oorlogstijd ons standpunt ten opzichte van leger en militarisme konden
wijzigen.
Na den oorlog hebben wij den ontwapeningseisch gesteld. De ondervindingen
van den oorlog, het besef der onmogelijkheid ons land te verdedigen, de afkeer om
de landsverdediging nog te aanvaarden in een tijd, dat de oorlogstechniek de meest
verschrikkelijke en onmenschelijke vormen heeft aangenomen, hebben de ziel van
ons volk gepakt. Hoewel men voorzichtig moet zijn met voorspellingen over de
houding bij een nieuwen oorlog, moet toch worden gekonstateerd, dat de psyche
van ons volk veranderd is. Die nieuwe psyche is in de eerste plaats een gevolg van
onze propaganda. Doch ook wordt zij ontwikkeld op de scholen, waar een groote
verbetering is ingetreden en het kind niet langer ten prooi is aan oorlogspaedagogie.
Vooral onze socialistische jeugd wordt in een gedachtenkring gebracht, waardoor
het geoorloofd is, ingeval een nieuwe oorlog dreigt, van haar wilsuitingen en daden
te verwachten, die een oorlog voor ons land onmogelijk zouden maken. Wij hebben
sedert 1914 geleerd, onze illusies te matigen, doch het zou flauwhartig zijn, met
deze mogelijkheid geen rekening te houden. In 1914 ontbrak alles, wat thans recht
geeft tot grooter optimisme.
Van de partijen der kleine landen, die het ontwapenings-
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standpunt hebben aanvaard, zal een steeds sterker strooming uitgaan naar de
groote landen, waar de kwestie minder eenvoudig is, maar waar ook het
ouderwetsche standpunt eens zal moeten worden prijsgegeven. Hoe gauw dat zal
gaan, weten wij niet. Wij leven nog steeds in het overgangstijdperk naar de vrede;
krachten hem tegen te houden, zijn nog alom in aktie. Maar wie het verschil tusschen
nu en 1914 ontkent, die moet wel blind zijn en mist die spanning van geest, die
voorbereid is op nieuwe dingen.
Men zal begrijpen, dat de arbeid en verantwoordelijkheid, in deze tijden op mijn
schouders gelegd, zwaarder waren dan ooit. Reeds na het zomerreces van 1913,
toen de portefeuillekwestie mij onvoldoende rusttijd had gegeven, was ik niet uitgerust
weer aan den arbeid gegaan. Aan het graf van dr. Bos heeft Mr. Marchant getuigd,
dat de portefeuillekwestie mede aansprakelijk moest worden gesteld voor de
inzinking, waarvan hij het slachtoffer geworden is. Welnu, ik had niet minder moeite
en leed van de portefeuillekwestie ondervonden dan dr. Bos.
In de Kamer wachtte mij nieuwe arbeid, daar ik reeds in den aanvang der zitting
tot tweede voorzitter gekozen was, hetgeen ten gevolge van de zwakke gezondheid
van den voorzitter, Goeman Borgesius, beteekende, dat ik iederen avond present
moest zijn, om de Kamer te presideeren.
In de zomer van 1914 stelde de oorlog aan mijn werkkracht en
uithoudingsvermogen ongekend hooge eischen. Daarbij had ik mij genoodzaakt
gezien, begin Augustus op verzoek van het P.B. de politieke leiding van het Volk
tijdelijk te aanvaarden, daar er zich in de Partij een verwildering van denkbeelden
openbaarde, die krachtig ingrijpen vereischte. De aanleiding tot deze maatregel
vormde een hoofdartikel in het Volk,
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‘Hollands positie’, van Vliegen, dat men eerder van de hand van een Belg dan van
die van een Nederlander zou hebben verwacht, geschreven in een toon van
overtuiging, die deed denken aan het artikel ‘Aanpakken’. Vliegen schreef o.a.: ‘De
vraag kan opkomen, of een ingrijpen onzerzijds om de Fransch-Belgische kansen
te versterken, uit een oogpunt van zelfbehoud geen wijze politiek is.’ Dit artikel
verwekte ontsteltenis en verontwaardiging in en buiten de Partij. Te Amsterdam
werd er een formeele adresbeweging tegen op touw gezet en in de eerstvolgende
Kamerzitting werd ik van alle zijden bestormd met de vraag, tegen dat artikel op te
treden. Ik heb dat gedaan in een verklaring, waarin ik nog eens onderstreepte, dat
wij op het standpunt van volkomen neutraliteit moesten staan en de regeering hulde
bracht, voor wat zij in die richting had gedaan. In het Volk verscheen een verklaring
van het P.B. in gelijke geest. Ten overvloede schreef ik nog een artikel, waarin ik
zeide: ‘De eenig mogelijke politiek voor Nederland in dezen oorlog is die van de
meest strikte onzijdigheid.’ Ik sloot dat artikel met de wensch, ‘dat althans ons volk
straks uit de chaos moge opstaan, onverzwakt, onbevlekt, gereed om uit het
schrikwekkend verleden de les te trekken en nieuwe banen van hooger
menschelijkheid en beschaving in te treden.’
Mijn taak aan het Volk dwong mij iedere dag naar Amsterdam te trekken - de
eerste dagen van verwarde treinenloop moest dat per auto geschieden - en kostte
mij veel kracht en inspanning. Naar aanleiding van de teleurstelling, die er in
partijkringen en ook wel daarbuiten, heerschte over het feit, dat de socialistische
Internationale den oorlog niet had kunnen voorkomen schreef ik hoofdartikelen over
‘Het proletariaat en de oorlog’, ‘De Internationale en de natiën’ en ‘Nog niet sterk
genoeg’. Uit het laatste artikel haal ik de
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volgende passage aan: ‘Toen op het kongres te Bazel in het Internationale Bureau
dit middel, (bedoeld is de algemeene werkstaking), weer werd voorgesteld, hebben
wij Bebel de onuitvoerbaarheid ervan hooren betoogen in een uitvoerig
gedokumenteerde rede, waarvan de juistheid blijkt in deze dagen, nu alles wat hij
daarin voorspelde omtrent het scherpe optreden der regeeringen, de geest der
massa, de zonder werkstaking reeds uitbrekende werkeloosheid, de ekonomische
ontreddering en ontwrichting onzer strijdorganisaties in oorlogstijd, tot werkelijkheid
is geworden.’
In een artikel ‘Sociaal werk’ sprak ik over het vele sociale werk, dat de Partij riep,
nu de politieke strijd tijdelijk moest worden geschorst. De sociale voorzieningen,
waartoe de regeering met medewerking onzer Partij en vakbeweging heeft besloten,
wierpen het gebouw der liberale ekonomie omver en hielden maatregelen in tot
regeling en kontrole der produktie en distributie, die men steeds als onzinnig had
verworpen. Van mijn verdere artikelen moet ik nog die Vermelden, waarin ik de
syndikalisten op hun felle aanvallen op onze Partij antwoordde onder verwijzing
naar de houding, die hun geestverwanten in Frankrijk aannamen, die in niet mindere
mate dan de socialisten hun medewerking aan de landsverdediging verleenden.
Het bleek noodig enkele redakteuren onzer provinciale weekbladen, als Rugge
in Groningen en Krop in Friesland, nog eens te doen voelen, dat ook op hen de
verantwoordelijkheid rustte, die de omstandigheden aan de geheele Partij hadden
opgelegd. In een artikel ‘Discipline noodig’ schreef ik: ‘Hoe bekwaam, talentvol, ja
geniaal misschien individueele partijgenooten mogen zijn - hoezeer misschien het
feit, dat iemand aan de redaktie van een lokaal weekblaadje is geplaatst, die
eigenschappen nog eenige graden kan doen stijgen - dat in moeilijke tijden, waarin
ongewone we-
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gen moeten worden bewandeld, zij op hun eentje in staat zouden zijn de toestand
beter, met meer kennis van zaken te beoordeelen dan de ervaren en
verantwoordelijke leidende organen der Partij, mag worden betwijfeld.’ Dat deze
woorden niet zeer vriendelijk klonken, kan niet worden ontkend. Maar de wijze,
waarop zij hun eigen onbezonken oordeel stelden tegenover de houding, door alle
verantwoordelijke instanties der Partij eensgezind aangenomen, wettigde volkomen
de striemende slagen, hun hierbij toegebracht.
Eén der lokale redakteuren, mijn vriend Duys, was zeer verbolgen over den eisch
van discipline, door mij gesteld en ontzegde mij zelfs de bevoegdheid daartoe. Nu
had het P.B. nagelaten te publiceeren, dat ik met de politieke leiding der krant was
belast, een verzuim, waaruit de twijfel aan mijn bevoegdheid kon voortvloeien. In
verband met dit incident verzocht ik het P.B. alsnog te publiceeren, welke mijn positie
aan het Volk was. Aan dit verzoek werd niet voldaan - er waren er, die meenden,
dat daardoor de redaktie ‘in een hoek gedouwd’ zou worden - en zelfs had ik zeer
beleedigende motiveeringen van dit afwijzend standpunt van deze en gene mijner
kollega's in het P.B. in ontvangst te nemen. Het minste wat ik van het P.B., dat mij
een moeilijke funktie had opgedragen, mocht verlangen, was wel, dat het mij de
noodige moreele steun voor het uitoefenen van die funktie zou verleenen. Toen dat
geweigerd werd, kon ik niet anders doen, dan begin September de leiding van de
krant neerleggen.
In Augustus had het P.B. besloten, voorloopig geen kritiek op de partijleiding in
het Volk toe te laten, een maatregel, die eenige maanden gehandhaafd is; naar
buiten moesten wij gesloten kunnen optreden. Om dezelfde reden werd aan de
afdeelingen verzocht, den
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eersten tijd geen openbare vergaderingen te houden. Slechts op een vergadering
te Leeuwarden, die ik reeds voor dat besluit had aangenomen, trad ik 30 Augustus
als spreker op ter toelichting van onze houding. Het groote bezoek getuigde van de
enorme belangstelling, die er voor deze zaak bestond. Er heerschte een goede
geest, maar ik was ondanks het krachtige applaus ervan overtuigd, dat vele
partijgenooten mijn houding niet billijkten en drong dus aan op een besloten
partijvergadering, waar iedereen in de gelegenheid zou zijn, zijn kritiek te uiten. Op
die vergadering kwamen de grieven los en toonden verschillende partijgenooten
zich in alle ontreddering, waarin de buitengewone omstandigheden hen hadden
gebracht. Eén spreker maakte er mij een ernstig verwijt van, dat op mijn woorden,
in de Kamer op 3 Augustus gesproken, een algemeen applaus was gevolgd.
‘Troelstra moet zorgen, dat de bourgeoisie hem als een ploert beschouwt’, zeide
hij, een gedragslijn, waarvan de gewenschtheid en noodzakelijkheid mij nog nooit
in de gedachten waren gekomen. Tevens werd daar het vraagstuk van de nationaliteit
op deze wijze opgelost: ‘Wat komt het er op aan, of een arbeider zijn loon in marken
of in kwartjes ontvangt?’
Een dergelijke huishoudelijke vergadering hield ik te Amsterdam, waar de
stemming al niet beter was. Het waren niet in de laatste plaats de vrouwen, die door
haar ongeremde felheid het werk van de leiding schier onmogelijk maakten. Eén
der aanwezige vrouwen deelde de vergadering mee, dat zij door de gebeurtenissen
van den oorlog zoozeer was geschokt, dat zij een gevoel had, alsof zij met molentjes
liep; waarop ik haar de raad gaf, zich in dat geval liever niet op straat te begeven.
De geheele houding der aanwezige partijgenooten was verre van welwillend.
In November werden de openbare vergaderingen door
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het P.B. weer vrijgegeven en te Den Haag en te Amsterdam trad ik op als spreker
over de ekonomische nood. De Amsterdamsche vergadering werd gehouden in
Bellevue in de Marnixstraat. Ik was wat laat en toen ik de zaal naderde stond daar
op straat een honderdtal syndikalistische bootwerkers. Zij waren al vroeg in de zaal
gekomen, klaarblijkelijk om herrie te maken, waren er uit gezet en stonden mij nu
op te wachten. Met mijn aktetasch onder den arm kwam ik nader en stuitte op die
massa, die voor de gesloten deur stond. Ik ben in dergelijke gevallen uiterst bedaard
en zeide tot de paar lui, die ik het eerst op mijn weg vond: ‘Och, je wilt wel even op
zij gaan. Ik moet hier in de zaal zijn; ik moet hier spreken, zie je.’ Eén stem, naast
mij, mompelde vrij luid: ‘Verrader’, een roep, die door niemand herhaald werd. Ik
drong toen vooruit en hoe het mogelijk was, weet ik nog niet, maar de menschen
gingen op zij en lieten mij door.
De houding, door ons bij de stemming over de mobilisatiekredieten aangenomen,
moest gepaard gaan met een tijdelijke schorsing van de strijd tusschen de partijen,
de zoogenaamde ‘godsvrede’. Het was echter te voorzien, dat deze godsvrede niet
lang zou kunnen duren. Dat bleek uit het manifest, dat het P.B. de 23ste November
publiceerde. Daarin werd gewezen op het wetsontwerp-Mendels ‘ter voorkoming
van ongewenschte gedwongen ontruiming van woningen’, een echt krisisontwerp
tegen de heerschende nood, dat echter, ondanks de krachtige verdediging, in de
Kamer geen meerderheid zou vinden.
Voorts protesteerde het manifest tegen het plan van de regeering, de ongekende
uitgaven, die de mobilisatie eischte, te bestrijden door een leening, die vijftien jaar
onze begrooting zou belasten. Onze fraktie had, gesteund door de
vrijzinnig-demokraten, tevergeefs haar
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invloed op de regeering trachten te gebruiken, om te verkrijgen, dat de kosten zouden
worden bestreden door een heffing-in-eens ten laste van de bezittende klasse en
niet door een leening met een behoorlijke rentevoet, die voor de bezittende klasse
ten koste van de belastingbetalers een bron van nieuwe inkomsten zou zijn.
Bij de behandeling van het leeningsontwerp in de Kamer kwam ik allereerst op
tegen de passage in de Memorie van Antwoord, waarin de regeering zich beklaagde
over de agitatie, die vooral onzerzijds tegen het wetsontwerp was gevoerd. Ik achtte
het noodig, ‘de regeering er op te wijzen, dat wij niet leven in een tijd, waarin kritiek
en oppositie uit den booze geacht moeten worden’. De godsvrede, zeide ik, kan
nooit van lange duur zijn, ‘daarvoor bestaan er nu eenmaal teveel tegenstrijdige
belangen in de maatschappij.’ Ik herinnerde aan de offers, die de socialisten terwille
van de nationale gedachte hadden gebracht en vervolgde: zij moeten ‘zoodanig
blijven medeleven met de massa, die achter hen staat, dat zij op een gegeven
oogenblik, als het moet, de godsvrede kunnen opzeggen en voor de belangen en
eischen der massa de strijd voeren, die noodig is.’ En voorts: ‘Dit alles kan en moet
gezegd worden met erkenning van het feit, dat de tegenwoordige toestand ook
thans nog zekere grenzen trekt om ons politieke en parlementaire optreden.’ Ik
besloot met de waarschuwing: ‘Als gij de godsvrede wilt bewaren, bedenkt dan, dat
de liefde niet kan komen van één kant.’
De agitatie had tengevolge, dat minister Treub eenige wijzigingen in zijn ontwerp
aanbracht, doch niet genoeg, om ons tot voorstemmen te kunnen bewegen. In het
licht der latere gebeurtenissen is het niet van belang ontbloot de karakteristiek aan
te halen, die ik in de loop van deze debatten van minister Treub gaf. Als reden voor
Treub's afwijken van zijn vroegere demo-
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kratische standpunt gaf ik aan, dat ‘de demokratie, waarvoor hij steeds heeft
gestreden, meer is een demokratie van het verstand dan van het gemoed, dat de
minister wel is geweest in politieke zin een voorvechter van demokratische leuzen,
maar dat hij in de grond zeer veel aanleg heeft tot autokratie.’
Met den minister van Oorlog, den Heer Bosboom, geraakte ik in December 1914
in een zeer ernstigkonflikt. In het kamp der Belgische geïnterneerden te Zeist hadden
relletjes plaats gehad, waarbij verschillende dooden waren te betreuren. De morgen
na het gebeurde begaf ik mij naar den minister van Oorlog en deed hem, daar ik
onder den indruk van het treurige en ongewenschte dier gebeurtenissen was, het
volkomen loyaal bedoelde aanbod, met mijn vriend Kamiel Huysmans, die zich in
Den Haag bevond, naar het kamp te gaan, in de verwachting, dat de aanwezigheid
van den populairen Belgischen afgevaardigde de gemoederen wat tot rust zou
kunnen brengen. Bovendien zou dat bezoek een goeden indruk maken in België
en Frankrijk. Ondanks de houding echter, die wij sedert Augustus hadden
aangenomen, was Bosboom niet in staat in mijn aanbod iets anders te zien dan
een poging, om politieke reklame te maken en hij weigerde.
Toen er van dit gesprek iets uitlekte en de heer Beumer naar aanleiding van de
geruchten vragen stelde aan den minister, antwoordde deze, dat hij niet gerechtigd
was, iets over ons gesprek mee te deelen, maar voegde daar direkt aan toe: ‘de
minister kan intusschen wel verklaren, dat het houden van toespraken door politieke
partijleiders niet behoort tot de middelen, waarmede hij zich voorstelt de orde in de
interneeringskampen te handhaven’. Het spreekt van zelf, dat ik op deze in de mond
van een bewindsman ongekend kleingeestige uiting het antwoord niet schuldig
bleef. In het Volk schreef ik in de stijl van den minister, als antwoord,
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‘aan de velen, die mij om nadere inlichtingen vroegen’: ‘In verband met de blijkbare
bedoeling. uwer vragen, kan ik intusschen wel verklaren, dat het uitdrukkelijk
opzeggen van het bondgenootschap eener politieke partij, die in de troepen een
massa aanhangers telt, van nog grooter massa het vertrouwen geniet en die dit niet
heeft misbruikt, om de moeilijkheden dezer abnormale tijden te verzwaren, niet
behoort tot de middelen, waarmede in zulke tijden een minister van Oorlog, die zijn
zinnen bij elkaar heeft, loyale stappen tot bevrediging bij bloedige konflikten
terugwijst.’
Dat de taak, mij door de oorlogsomstandigheden opgelegd, te zwaar was voor
mijn krachten, bleek reeds in de winter, toen ik na een vergadering van de kommissie
van rapporteurs over de voorwaardelijke veroordeeling het Kamergebouw verlatend,
een plotselinge inzinking bij mijzelf waarnam, die mij dwong mij onder
doktersbehandeling te stellen. Het advies luidde: ‘Rust nemen’. Maar hoe kon ik
rust nemen, terwijl ik midden in de strijd over onze houding tegenover den
oorlogstoestand stond? Hoe kon ik mij in dergelijke omstandigheden van de leiding
der Partij afzijdig houden? Ik moest op mijn post blijven, zoolang dat mogelijk was.
Bovendien maakten de ondervonden kritiek en de argumenten, daarbij gebruikt,
het voor mij tot een onafwijsbare plicht, in een uitvoerige brochure de verhouding
van de sociaal-demokratie tot de wereldoorlog nader uiteen te zetten; uit deze
brochure heb ik op de vorige bladzijden reeds één en ander geciteerd. Mijn vrouw
stond mij bij dezen arbeid ter zijde en het grootste deel der brochure heb ik haar
gedikteerd. Na voltooiing heb ik haar een exemplaar van mijn werkje gegeven, met
de volgende opdracht:
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‘'t Wird fen in tinker, strider, lieder,
Mear is dit boek for oaren net.
Allinnich dou scist dêryn fiele
't Leed fen in wraxljend minskehert.’

Vertaald:
‘'t Woord van een denker, strijder, leider,
Meer is dit boek voor anderen niet.
Slechts gij zult in dit werk gevoelen,
't Leed van een worstelend menschenhart.’

Intusschen naderde het kongres te Arnhem, dat op 4, 5 en 6 April gehouden werd.
De oppositie had in de Kerstdagen een bijeenkomst gehouden en daarna voor
eenige barer vertegen woordigers toegang tot een P.B. vergadering gevraagd. Het
P.B. wees dit verzoek af, omdat deze personen geen enkele organisatie
vertegenwoordigden. Tegen het kongres hielden de oppositioneelen nogmaals een
vergadering, waarin zij zeer inbonden en vrij ongevaarlijke eischen voor het kongres
opstelden. Deze slappe houding was mede oorzaak, dat op het kongres de
P.B.-resoluties met groote meerderheid van stemmen werden aangenomen, hoewel
lang niet alle voorstemmers op het standpunt van de partijleiding stonden. De
oppositioneelen, zelf behalve in de negatie verre van homogeen, deinsden terug
voor de konsekwenties van hun eerste optreden. Feitelijk hadden zij niet anders
kunnen doen dan de Partij verlaten, maar in dat geval hadden zij zich óf bij Wijnkoop
moeten aansluiten en dat was voor niemand aantrekkelijk, óf een eigen, dus derde,
socialistische partij in ons land moeten vormen, waarvan evenmin veel te verwachten
was. Zoo zou men met eenig recht kunnen zeggen, dat het feit dat de afsplitsing
der uiterste elementen van de groote partij in Nederland reeds in 1909 had plaats
gehad, heeft veroorzaakt, dat
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aan de Nederlandsche sociaal-demokratie die splitsing is bespaard, die schier alle
buitenlandsche partijen in of kort na den oorlog hebben ondergaan.
In het P.B. had ik geeischt, dat de partijleiding zich achter de door mij in de
nationaliteitskwestie ingenomen houding zou scharen en van het kongres
daaromtrent een duidelijke uitspraak zou vergen. De eerste door het P.B.
voorgestelde resolutie zei o.a.: ‘overwegende, dat in de toestand door het uitbreken
van den tegenwoordigen oorlog geschapen, het belang van de Nederlandsche
arbeidersklasse, samenvallend met dat van de geheele natie, de handhaving van
de onzijdigheid en onafhankelijkheid des lands met alle beschikbare middelen
gebood.... keurt de door de partijleiding gevolgde gedragslijn goed en verklaart, dat
zoolang deze toestand voortduurt dezelfde gedragslijn moet worden gevolgd.’ In
de tweede resolutie van het P.B. zou het kongres uitspreken, dat een eventueele
verandering van het standpunt ten aanzien van het militarisme eerst na den oorlog
onder de oogen kon worden gezien, en verder: ‘wijst iedere poging om vóór die tijd
deze belangrijke kwesties in een kommissie te doen onderzoeken, als voorbarig
van de hand.’ Het instellen van zoo'n kommissie was namelijk de voornaamste
eisch, die de oppositie stelde. Wibaut, hoewel lid van het P.B., behield zich het recht
voor op het kongres een eigen resolutie in te dienen, waarin eenerzijds alle
konsekwenties van den oorlogstoestand werden aanvaard en anderzijds toch een
kommissie ter bestudeering van het vraagstuk zou worden ingesteld. Terecht verzette
het Volk zich tegen de kommissie, ‘wier bestaan alleen reeds zou beteekenen: twijfel
aan de juistheid van de houding der partijleiding.’ In de derde resolutie werd de aktie
van de Partij voor de vrede omschreven en in de vierde eischte het kongres van
allen, die een verantwoordelijke positie in de Partij
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bekleedden, het in acht nemen van strikte neutraliteit. Ik verheelde het mijn naaste
vrienden niet, dat ik zeer geharnast naar het Arnhemsch kongres ging. Ik wist, dat
ik een groot deel van de Partij tegen mij had, maar ik was obstinaat; ik had mijn
plicht gedaan en lang geen aangename plicht. Ik was bereid om af te treden, maar
niet om toe te geven. Ik was vastbesloten alleen een uitspraak te aanvaarden,
waarbij het kongres de volle verantwoordelijkheid voor ons optreden op 3 Augustus
op zich nam. De houding der Partij, de verschillende onbillijke en beleedigende
bejegeningen, waaraan ik was blootgesteld geweest en mijn rotsvaste overtuiging,
dat de aangenomen houding de eenig mogelijke was, brachten mij in een strijdlustige
stemming. Ik had het besef, dat vooral mijn woorden in de Kamer werden afgekeurd;
welnu, met die woorden wilde ik staan of vallen. En ik wilde de verantwoordelijkheid
niet alleen op mij houden, maar haar door het kongres doen overnemen. Een
dergelijke gewichtige maatregel, als onze stem voor de mobilisatiekredieten inhield,
kon niet door enkele personen gedragen worden. Het bestaan, het bedrijf, de
toekomst van talloozen, werden daarbij op het spel gezet. De Partij moest eerlijk
en ronduit de last der verantwoordelijkheid, die ik als haar mandataris op mijn
schouders had genomen, voor haar rekening nemen. De andere punten volgden
uit de houding, die wij hadden aangenomen. Wijzigingen in ons militair program
konden gedurende den oorlog niet worden aangebracht; het zou slecht beleid zijn
dat te doen, alvorens de nieuwe omstandigheden, door den oorlog geschapen,
voldoende vast stonden, om te dien opzichte beslissingen te nemen. Op het kongres
kwam als woordvoerder der oppositie het eerst R. Kuyper aan het woord. Vervolgens
sprak Sannes, die een tusschenpositie innam. Het is mij onmogelijk, deze
redevoeringen hier weer te geven.
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Over de rede van R. Kuyper kan ik slechts zeggen, dat zij vele waardevolle
theoretische beschouwingen bevatte, maar beschouwingen, waarmee men in de
bestaande omstandigheden tot geen oplossing kon komen. De feiten eischten
dreigender en dringender dan anders, dat er met hen rekening werd gehouden.
Over Sannes' rede zeide Albarda zeer terecht, dat zij te vroeg kwam, omdat er op
dit kongres geen nieuwe beslissing in zake de landsverdediging kon worden
genomen.
In mijn rede toonde ik het gevaarlijke van het optreden der oppositie aan en
verdedigde daarop uitvoerig mijn houding. Ik wees erop, dat voor ons het begrip
internationaal niet tegenover de natiën staat: ‘Zouden de naties verdwijnen, de
Internationale zou niet meer mogelijk zijn,’ Als wij straks geroepen worden, nieuwe
millioenen toe te staan, zeide ik, zullen wij op dezelfde wijze handelen; ‘de partij
weet dus, wat zij aan mij heeft.’ Ik lichtte de resoluties van het P.B. toe en herinnerde
aan het krachtig optreden der partijleiding in de eerste dagen van den oorlog,
waardoor ineenstorting of ernstige achteruitgang van het organisatieapparaat
voorkomen was. Vervolgens zeide ik: ‘Laat niemand voor mijn persoon anders
stemmen, dan hij meent.... Ik weet niet waarvoor ik het meest bezorgd ben, voor
een nederlaag of voor een overwinning.... Als ik de nederlaag lijd, zal ik buiten de
Kamer als trouw lid der S.D.A.P. de partij blijven dienen.’ In de volgende woorden
drong ik er op aan, dat het kongres mijn verantwoordelijkheid zou overnemen: ‘Op
persoonlijke verantwoordelijkheid mede te werken, om 300.000 menschen de dood
tegemoet te sturen, dat kan niemand; dat kan men alleen, als de partij, waarvoor
men staat, het wil.’
Albarda en Gerhard stelden voor, aan de eerste P.B. resolutie de voor mijn gevoel
geheel overbodige toevoeging te hechten, dat de Partij op zou komen voor
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de handhaving der onafhankelijkheid, ‘voor zoover en zoolang het belang van de
arbeidersklasse het vordert.’ Deze gedachte werd in de door het kongres
aangenomen resolutie tenslotte zoo uitgedrukt, dat het kongres vertrouwde, dat de
Partijleiding zich zou laten leiden ‘door haar eigen opvatting van het wezenlijk belang
des volks.’ Alsof dat niet voor alle beslissingen zou gelden. Overigens nam het
kongres de resoluties met groote meerderheid aan.
Hoe de kongresbeslissing in de rijen der strijdende socialistische vrouwen
ontstemming wekte, bleek o.a. uit het feit, dat één der kongresbezoeksters haar
man, voorstander van het bestuursvoorstel, verklaarde die nacht niet bij hem te
willen slapen en zich een plaats in het jassenhok uitzocht, waar zij tusschen de
garderobe haar nachtrust nam. Aan tafel zat één mijner kennissen aan zonder zijn
vrouw. Ik vroeg hem waar zij was en hij antwoordde: ‘Mijn vrouw wil wel bij mij slapen
maar niet met mij eten. Zij eet met de oppositie.’
Ik spreek hiermee geen algemeen oordeel uit over onze socialistische
vrouwenbeweging. Wel brengt de houding dier beweging in de oorlogsjaren mij tot
de konklusie, dat de eenigzins zoetelijke propaganda door haar onder de vrouwen
gevoerd, dezen niet die realistische zin en dat geestelijk weerstandsvermogen had
bijgebracht, die elk lid eener in de grond opstandige beweging, hetzij man of vrouw,
voor het vervullen zijner taak noodig heeft. Werkelijkheidszin is ook een eigenschap,
die de bestrijder of bestrijdster der zeer reëele kapitalistische maatschappij behoeft.
Ik ben tegenwoordig niet meer in de gelegenheid waar te nemen, of het besef hiervan
voldoende is doorgedrongen in de vrouwenbeweging. Wel heb ik gekonstateerd,
dat de zoetelijke verzen en beschouwingen niet meer de belangrijkste plaats in het
orgaan van de Sociaal Demo-
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kratische Vrouwenklubs innemen, maar toch is er genoeg aanleiding voor een
waarschuwend ernstig woord. Het aanvaarden van een leuze, hoe mooi ook, is op
zich zelf nog niet voldoende, om haar verwezenlijking door te zetten in een tijd,
daarvoor nu eenmaal niet geschikt. Dit moet men vooral in de vrouwenbeweging
leeren begrijpen.
Vrijwat realistischer vatte de tegenwoordige voorzitter der Partij, J. Oudegeest,
de zaak op. Oudegeest is een geboren leider en dat was wel de reden, waarom hij
mij beter begreep en breeder zag dan zoovele anderen. Uit de brief van 18 Maart
1915, die hij mij schreef naar aanleiding van mijn brochure ‘De wereldoorlog en de
sociaal-demokratie’, haal ik het volgende aan: ‘Je hebt er onze gansche beweging
een onschatbare dienst mede bewezen, ook omdat voor de toekomst heel wat
verkeerde opvattingen zullen worden vermeden inzake militarisme en nationalisme.
Wat ik niet begrijp, dat is je zenuwstelsel. Het is toch onmogelijk, in beslissende
oogenblikken altijd de menschen, die naast je moeten staan, voor een deel in je rug
te vinden. Ik zie op het a.s. kongresde diverse partijgenooten alweer, ieder met een
eigen standpuntje en een eigen scherpzinnigheidje, dat tot een eigen verklarinkje
voert van deze of gene zin in een resolutie. Je weet, dat ik niet schroom het te
zeggen, wanneer je volgens mijn meening mis bent in het een of ander; laat mij in
deze dagen zeggen, dat met mij de besten uit onze omgeving niets dan bewondering
hebben voor het dadelijk klaar begrijpen van de toestand op 3 Augustus.... Bedrieg
ik mij echter niet, dan maken sommige kopstukken in de partij zich, (als steeds),
weer klaar, iets toe te geven aan dat deel der massa, hetwelk meer volgens gevoel
dan verstand handelt, zoodat in hoofdzaak jij weer de slagen alleen zult moeten
opvangen voor wat het geheele partijbestuur en de geheele Kamerfraktie hebben
gedaan. Ik
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hoop van harte, dat je zenuwen weer niet een al te harde klap zullen krijgen.’
Namens de N.R.Ct. woonde de journalist Brusse het kongres bij. In zijn verslag
sprak hij over de verwatering der S.D.A.P., wier roode vlag tot een ‘zoetelijk rose’
was verkleurd, naar hij had waargenomen. De oppositie kwam hem buitengewoon
tam voor en hij vroeg naar de oorzaak daarvan, die hij vond in mijn slim en taktisch
optreden. Aan deze vondst voegde hij een karakteristiek van mijn houding op het
kongres toe, die zich nu juist niet door een hoog standpunt kenmerkte. Hij sprak
van ‘het groote opperhoofd’, dat ‘van zijn hoogte’ de oppositiemannen aanziet ‘met
nu en dan welwillend vaderlijk welbehagen’. En verder: ‘Tot ge denkt: Troelstra is
dan toch waarlijk wel de eminentste taktikus van zijn tijd in ons land. Wat een geniaal
talent is er voor het groote tooneel in hem verloren gegaan. Dat verrukkelijk fijne
stille spel; die suggestie in elk spiertje van zijn wonderlijk sprekende kop, van elk
gebaar aan die moeizaam bedwongen, rusteloos nervige gestalte. Hij is de wil van
het kongres, dat hij met een slecht verholen ironisch behagen bespeelt tot blinde
volgzaamheid.... Troelstra zelf is het kongres van de S.D.A.P., om wien heen alles
slechts mise en scène schijnt en figuratie. Hij is het zich heerlijk bewust. Hij moet
zich daarom al maar weer de glimlach strijken van het te expressieve gezicht.’
De heer Brusse heeft misschien genoeg psychologische bekwaamheid om een
figuur als ‘Boefje’ te beschrijven. Maar om een politieke figuur te begrijpen in de
omstandigheden, waarin ik mij toen bevond, daartoe reikt zijn bekwaamheid
klaarblijkelijk niet. Hij heeft niets beseft van de zielkundige motieven, die mijn politiek
optreden van die dagen beheerschten, niets van mijn moeiten. De zenuwtrekkingen
- de glimlach en de ‘ironie’, die hij voor zijn beschrijving noodig had
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- waren uitingen van mijn overspannen zenuwgestel. Twee maanden na dit kongres
zou mij de volkomen inzinking treffen, waarop ik reeds eerder doelde.
Het Internationaal Socialistisch Bureau was in normale omstandigheden te Brussel
gevestigd. Doch nu België tot de oorlogvoerende mogendheden behoorde en Brussel
bovendien al spoedig door de Duitschers was bezet, was het alleen al om praktische
redenen niet mogelijk, het Bureau in die stad te laten. De Nederlandsche delegatie
in het Bureau besloot toen pogingen te doen, het Bureau hier te krijgen, doch dat
gelukte niet zonder vele strubbelingen. De Belgen, aan wie door de Internationale
deze taak was opgedragen, waren niet geneigd, haar neer te leggen. De Fransche
partij verzette er zich sterk tegen, met de motiveering, dat de Belgen een
onrechtmatig aangevallen volk waren en dat er dus geen reden bestond, hun het
Bureau te ontnemen. Een dwaze redeneering, omdat de maatregel, waarnaar wij
streefden, allerminst het karakter droeg van een bestraffing en slechts om zakelijke
redenen geboden was.
Ik ben in het najaar van 1914 op reis gegaan, om met de verschillende
buitenlandsche partij en deze kwestie te overleggen. Ik bezocht Berlijn, de
Skandinavische landen, Weenen en Zwitserland en was op weg naar Frankrijk, toen
berichten uit Holland, waar men zeide met de Belgen reeds tot overeenstemming
te zijn gekomen en mijn aanwezigheid niet langer te kunnen missen, mij terugriepen.
Deze toevallige gebeurtenis - ik had reeds met den Geneefschen korrespondent
van de Humanité maatregelen voor mijn reis naar Parijs getroffen - is mij later van
Fransche zijde als een daad van partijdigheid verweten.
Met de Belgen werd toen, onder goedkeuring van de meeste partijen der
Internationale, de regeling getrof-
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fen, dat het Bureau gedeeltelijk naar Den Haag werd overgebracht, zoodat het voor
de partijen van alle oorlogvoerende landen te bereiken was. In het uitvoerend komitee
zouden naast de Belgen optreden de drie leden der Nederlandsche delegatie bij
het Bureau; de sekretaris, Kamiel Huysmans, zou wekelijks naar Den Haag komen,
om hier zijn werk te doen. Op deze wijze was de eerste stap gezet op de weg naar
herstel der Internationale, wat in de loop van den oorlog mijn voornaamste streven
zou worden. De beschrijving van mijn verdere aktie in die richting moet ik tot het
volgend deel uitstellen.
Hier moet ik nog slechts spreken over het wetsontwerp-Bosboom tot wijziging van
de landstorm. Het wetsontwerp had een voorgeschiedenis gehad, die ons er
buitengewoon huiverig voor deed zijn. In zekere kringen was na verloop van enkele
oorlogsmaanden een stemming opgekomen, die uitbreiding van onze weermacht
nastreefde, terwijl deze toch in de eerste spannende dagen haar taak voldoende
had vervuld. In verband met die richting gingen stemmen op, die zich afvroegen, of
niet voor Nederland het oogenblik zou komen, dat het uit vrije wil in de
oorlogsgebeur-tenissen zou moeten ingrijpen. In het ‘Adres der 22’, o.a.
onderteekend door van Heutz, van Daalen, van Aalst e.a., gaf de strooming voor
legeruitbreiding aan haar verlangens uiting, en het bedenkelijke was, dat deze stem
in de zitting van 18 Mei 1915 haar weerklank vond in de Kamer. De heeren Lohman,
Duymaer van Twist en van Doorn spraken hun bewondering voor het adres uit en
oefenden op den minister aandrang in de richting van legeruitbreiding. Ik achtte het
noodig in het debat in te grijpen, om den minister te waarschuwen, in het belang
vande door de regeering gewenschte ‘godsvrede’ niet de Kamer te overrompelen
met plan-
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nen, die feitelijk een geheele verandering van ons leger-systeem beteekenden. Een
maatregel, als hier geëischt werd, mocht slechts na rijp beraad worden genomen.
Mocht de minister naar mijn waarschuwing niet lui steren, dan, zeide ik, ‘zult gij in
deze tijd, waarin een zekere godsvrede heet te bestaan en het opwekken van
politieke hartstochten in ons land uit den booze moet worden geacht, aan de innerlijke
kracht en eenheid van de natie veel meer schade doen dan gij wint misschien aan
het getal mannen, dat gij desnoods aan de grens kunt brengen.’
De minister echter zwichtte voor den militaristischen aandrang en diende het
wetsontwerp in, dat bij aanneming aan de regeering de bevoegdheid zou geven
alle mannen beneden de 40 jaar op te roepen. Er zat in het ontwerp één element,
dat ons sympathiek was: het voorzag het oproepen van jonge mannen, die tot nu
toe door toevalligheden vrijgebleven waren, om daarvoor de oudste
landweerlichtingen naar huis te kunnen zenden. Doch daar stonden veel zwaarder
wegende bezwaren tegenover. De mogelijkheid, een zooveel grooter leger te
scheppen, waarvan de agitatie voor deelneming aan den oorlog gebruik zou kunnen
maken, mochten wij niet voor onze verantwoording nemen. Het Volk herinnerde
eraan, dat van ons geen al te groote meegaandheid moest worden verwacht. Reeds
in Januari had onze fraktie gestemd tegen het verleenen van bevoegdheid aan de
regeering, om de gemobiliseerde troepen opnieuw een half jaar onder de wapenen
te houden, omdat de regeering weigerde, aan de Kamer de noodige inlichtingen
over de toestand te verstrekken. Het Volk schreef: ‘Hiermede is tevens de grens
van onze steun aangegeven. Kwam de regeering met een voorstel, als waarvan
het krijgszuchtige deel van Nederland droomt, dan zuUen wij ons verzetten’. Een
ander maal schreef het blad: ‘Het brengen
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van het volk in een oorlogsstemming; het stellen, bespreken van de gevallen, waarin
wij voor ons fatsoen, voor onze eer, enz., heusch niet zouden kunnen nalaten om
er op te slaan, achten wij een zeer reëel gevaar.’
In een artikel van de 17de Juni konstateerde ik, dat de agitatie, waarvoor ik had
gewaarschuwd, door het indienen van het wetsontwerp werkelijk was ontketend. Ik
wees op den slechten indruk, die het ontwerp in het buitenland zou maken en op
het gevaar voor onze internationale positie, dat er uit voortvloeide en schreef: ‘De
regeering heeft bij de indiening ervan een zwak oogenblik gehad, een oogenblik,
waarop de vaste hand van haar vredewillend beleid, die ons volk steeds moet kunnen
voelen, los is geworden.’
Op 20 Juni was een partijraadsvergadering samengeroepen, om over onze bonding
tegenover het wetsontwerp te overleggen. Algemeen was de Partij van oordeel, dat
een krachtige aktie ertegen moest worden gevoerd. De Partijraad besloot op de
27ste Juni te Utrecht een landelijke demonstratie tegen het ontwerp te organiseeren.
De behandeling van dit ontwerp, dat zulke verstrekkende gevolgen zou kunnen
hebben, greep mij zeer aan. Op de dag van de Partijraad, waar ik een belangrijk
aandeel in de besprekingen had moeten nemen, woonde ik te Amsterdam nog een
koncert bij, door mijn dochter gegeven. Dien avond kondigde zich de slag, die mij
dreigde, reeds aan, zoodat ik genoodzaakt was mij onder behandeling van mijn
vriend L. Heijermans te stellen, Een paar dagen moest ik daarvoor te Amsterdam
verblijven, Teruggekeerd vatte ik het plan op, na de rede te hebben gehouden, die
de volgende Zondag op de landelijke demonstratie te Utrecht van mij werd verwacht,
de zoo hoog noodige rust te zullen nemen. Maar het was reeds te laat. Na mijn rede
te Utrecht verviel ik wederom in een inzinking en
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slechts met moeite gelukte het mij met de trein thuis te komen. Daar moest ik te
bed gaan en vertoonden zich de verschijnselen van mijn ziekte, die mij meer dan
tien maanden op non-aktiviteit zou stellen.
Voor mijn genezing werd het noodig geacht, dat ik ergens buiten zou worden
verpleegd. Een goede gelegenheid daartoe vonden wij in de Lutte, waar ik mijn
intrek kon nemen in de partikuliere villa van den eigenaar, den Heer Bol. Het was
mij onmogelijk, deze reis per trein te doen en mijn vrienden wisten van den minister
van Oorlog, die de auto's voor zijn dienst gerekwireerd had, voor mij vergunning te
verkrijgen, met één dezer rijksauto's de Lutte te bereiken. Hier bleef ik ongeveer
twee maanden en achtte mij toen in staat, naar Zwitserland te gaan, waar ik mijn
verdere rusttijd doorbracht.
Tusschen Lausanne en Vévey, waarheen wij reisden, zag ik het meer. De lucht
was donkerzwart, nu en dan braken bliksemstralen door. Daaronder strekte zich
het meer uit, zwart als inkt. Het was een sombere aankomst.
Dat ik, aldus uit mijn arbeid gerukt, in droefgeestige stemming mijn verblijf te
Vévey begon, is te begrijpen. Eerst langzamerhand wist ik mij weer tot een meer
opgewekte stemming op te werken. Mijn trouwe vrouw verleende mij daarbij haar
onschatbare hulp.

Eindnoten:
indifferentisme = onverschilligheid.
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Foto's.
Foto tegenover pag, 16, Op de eerste rij o.a. Molkenbuhr; op de tweede rij Vaillant,
Südekum, Vandervelde; achterste rij: Anikin, lid der Russische doema,
Roubanowitsch, van Kol, Troelstra, Schaper; aan de bestuurstafel Keir Hardie,
Mannoury, Ramsay Mac Donald.
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