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Voorwoord
Het vierde deel van de Gedenkschriften van Mr. P.J. Troelstra verschijnt een jaar
na de dood van den schrijver. In deze omstandigheden is de bewerker den lezer
een woord van verantwoording schuldig.
Het onzekere van zijn toestand beseffend, had Troelstra de noodige
voorbereidingen getroffen voor de voltooiing van zijn boek, desnoods zonder zijn
leiding. De verklaring van zijn houding in de stormen van de wereldoorlog en in de
niet minder bewogen periode, die op de wapenstilstand is gevolgd, was door Troelstra
volledig vastgelegd; de kijk op gebeurtenissen en personen, in dit boek verwerkt,
was door hem aangegeven. Den bewerker restte slechts de taak, deze gegevens
in het kader van het door hem te verzamelen feitenmateriaal uit te werken. Voor de
bereidwillige en waardevolle hulp, die hem door talrijke personen in en buiten de
socialistische arbeidersbeweging is verleend, past hier een woord van erkentelijkheid.
Dankbaar voor het hem door Troelstra geschonken vertrouwen, gevoelde de
bewerker zich na ruim twee jaren van dagelijksche samenwerking voldoende van
Troelstra's opvattingen doordrongen om in dit boek, zonder zich door eigen
meeningen te laten afleiden, Troelstra's woord te spreken. Vóór alles heeft hij zich
laten leiden door de stelregel, slechts die onderwerpen te behandelen, waarbij
aangaande de zienswijze van Troelstra geen twijfel bestond. Om deze reden zal
men missen een bespreking van het aandeel, dat Troelstra in de oplossing der
tusschen Nederland en België gerezen moeilijkheden heeft gehad. Om dezelfde
reden zag de bewerker zich gedwongen, de laatste twee hoofdstukken voor eigen
verantwoordelijkheid te schrijven. Daarnaast noopte de noodzakelijkheid, de schier
onbegrensde stof binnen het bestek van één deel te be-
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handelen, tot groote beperking. Wat kan dienen, om de politieke figuur van Troelstra
te doen kennen en begrijpen, moest hierbij voorgaan.
Zoo heb ik het voorrecht gehad, ook dit jaar na Troelstra's dood te blijven in
dagelijksch kontakt met de geest van dezen mensch, voor wien ik meer en beter
dan gewone vriendschap en bewondering gevoel. Zoo acht ik mij gerechtigd te
verklaren, dat ook dit vierde deel is: het boek van Troelstra.
H.B. WIARDI BECKMAN
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I. Internationale terugblik
DE INTERNATIONALE DOODVERKLAARD - EERSTE OORLOGSMAANDEN - NAAR BERLIJN,
STOCKHOLM, KOPENHAGEN, WEENEN EN BERN - HET POLITIEK TEKORT DER DUITSCHE
PARTIJ

- OORLOGSINDRUKKEN - DUITSCHE REGEERINGSILLUSIES - DE KOPENHAAGSCHE

KONFERENTIE EN HAAR VOORBEREIDING - LONDEN EN WEENEN - WAT DE BOEKEN-MOZES
MIJ LEERDEN - RAPPORT OVER DE PORTEFEUILLEKWESTIE - ‘OORLOGSSOCIALISME’ IN
NEDERLAND

- MIJN TERUGKOMST

Het derde deel mijner Gedenkschriften eindigt met de ziekte, die mij noopte tijdelijk
mijn arbeid neer te leggen en ten slotte aan het meer van Genève de rust te zoeken,
die mijn overspannen zenuwgestel behoefde. Alvorens op mijn verblijf in Zwitserland
nader in te gaan, dien ik melding te maken van den arbeid, door mij in de
oorlogsmaanden vóór mijn ziekte verricht, tot herstel der Internationale.
Deze toch was algemeen doodverklaard. De teleurstelling over haar gebrek aan
weerstandsvermogen tegenover de oorlogskrachten was algemeen, ook in
socialistische kringen. De grootste sociaal-demokratische partij, de Duitsche, waaraan
de Internationale zoowel op het gebied der theorie als op dat der sociale politiek
zooveel te danken had en wier regeering als de hoofdschuldige aan den oorlog
werd beschouwd, werd in allerlei kringen, meer nog dan die regeering zelf, voor
den oorlog aansprakelijk gesteld. De verslagen menschheid had behoefte aan een
zondebok en deze vond zij in de Duitsche sociaal-demokratie. Vooral zij, die,
gedreven door socialistenhaat, steeds het werken der Internationale voor de vrede
met spot, minachting of onverschilligheid hadden aanschouwd, verkondigden nu
het failliet der socialistische arbeidersbeweging. Zoo leverde de oorlog allereerst
een nieuw, doodelijk schijnend wapen aan de vijanden der sociaal-demokratie.
Maar diegenen, die de strijd voor de versterking en
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verheffing der arbeidersklasse hadden meegestreden, de Internationale mede tot
ontwikkeling hadden gebracht, de innige zucht naar een betere wereld, die haar
bezielde, hadden medegevoeld, de medewerkers in haar strijd voor volkerenvrede
en menschenbroederschap waren geweest en daarin het geluk van hun leven
hadden gevonden.... zij wisten, dat de tijdelijk door de ontembare machten van den
oorlog uiteengeslagen socialistische Internationale niet dood kon zijn. Na deze
verbrokkeling zou zij, geestelijk kind van Marx en Engels, hoop van millioenen,
eenige heul en troost voor de ‘verworpenen der aarde’, zich weder oprichten en
haar zegenrijken arbeid voortzetten. Juist door de mensch-onteerende en
barbaarsche feiten van den oorlog, zou de Internationale onmisbaar blijken als een
noodzakelijk element in de reorganisatie der menschheid bij het verbreiden van een
nieuwe geest onder de menschen en bij het scheppen van organen, die het opnieuw
uitbreken van een oorlog zouden verhinderen.
In die oorlogvoerende landen, waar de socialistische partijen eenige macht hadden,
schaarden zij zich achter haar regeeringen. Slechts in Engeland nam van den
aanvang af een minderheid, geleid door de voormannen der Independant Labour
Party als MacDonald en Snowden, een kritische houding tegenover de eigen
regeering aan. Weldra zouden ook in Duitschland en Frankrijk dergelijke minderheden
opstaan. Doch de bewegingsvrijheid was door censuur en oorlogstoestand zóó
beperkt, dat pogingen tot herstel der Internationale van een neutraal land moesten
uitgaan. De Amerikaansche socialisten publiceerden in September 1914 een oproep
voor een internationaal kongres. Wie dichter bij het oorlogsgebeuren stond, begreep
de onuitvoerbaarheid van dat plan. Ook het tezamen brengen van de afgevaardigden
der oorlogvoerende landen in het Internationaal Socialistisch Bureau, (I.S.B.), zou
tijdens den oorlog onmogelijk blijven.
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Van bescheidener opzet was de konferentie, die de socialisten van Zwitserland in
September 1914 te Lugano organiseerden met de Italiaansche partij. Deze
konferentie wilde het uitgangspunt vormen voor gezamenlijk optreden der neutrale
socialisten en droeg de Zwitsersche partij op, de taak van het I.S.B. tijdens de
oorlogsperiode over te nemen. Tegelijkertijd waren wij in Holland reeds bezig met
onze pogingen, het I.S.B., dat in Brussel geïsoleerd was, naar ons land over te
brengen.
Intusschen hadden de oorlogsgebeurtenissen hun loop genomen. Eerst vlak aan
onze grens, waar de Duitschers op 4 Augustus België waren binnen getrokken.
Weldra drongen de geruchten tot ons door van de verwoestingen, in België
aangericht: Visé en vooral Leuven, waar de bibliotheek in vlammen opging.
Dit waren de weken, dat er beweging in den oorlog in het Westen was en dat een
beslissing nog nabij scheen; in iedere nieuwe krant volgden wij met spanning de
berichten van het gevechtsterrein. 7 September begon de slag aan de Marne, waar
het lot van Frankrijk op het spel stond. De Duitschers werden een eind
teruggedrongen, doch wisten zich toen staande te houden in een versterkte linie
en de loopgravenoorlog begon. Tienduizenden Belgen uit de bedreigde streken
vluchtten naar ons land, waar zij zoo goed mogelijk werden opgenomen en ons volk
in meer direkte aanraking met de oorlogsellende brachten. 9 Oktober trokken de
Duitschers Antwerpen binnen, om vervolgens verder naar het Zuiden de Belgische
kust te bezetten. Ook in het Oosten waren de centrale legers voorloopig aan de
winnende hand.
Zoo was de stand der krijgsbedrijven, toen ik in Oktober mijn reis aanving naar
verschillende Europeesche hoofdsteden, om in mondelinge besprekingen met de
leiders der socialistische partijen hun goedkeuring te verkrijgen voor de overbrenging
van het Interna-
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tionaal Socialistisch Bureau naar Nederland, de verhouding tusschen de onderdeelen
der Internationale te verhelderen en te verbeteren en zoo mogelijk voorbereidende
stappen te doen voor een algemeene socialistische konferentie. Reeds eind Augustus
hadden wij in een gekombineerde vergadering van Partijbestuur, N.V.V.-bestuur en
Volkredaktie Scheidemann ontvangen; naar de partijen in verschillende neutrale
landen had de Duitsche partij in die dagen afgevaardigden gezonden, om haar
houding tegenover den oorlog toe te lichten en om er op aan te dringen, de partijpers
in die landen zoo neutraal mogelijk te doen optreden. Aan de later onjuist gebleken
verklaring zijner regeering over haar vredelievendheid en over de gebeurtenissen
der laatste weken vóór den oorlog bleek Scheidemann onvoorwaardelijk geloof te
hechten. Inzake het stemmen der Rijksdagfraktie voor de oorlogskredieten deelde
hij mede, dat de socialisten, toen zij dit besluit namen, noch van de schending der
Belgische neutraliteit, noch van het ultimatum op de hoogte waren. Hij zegde toe,
dat de Duitsche partij tegen elke annexatie van Belgisch gebied felle oppositie zou
voeren; waarop ik hem de - niet beantwoorde - vraag stelde, of hij werkelijk meende,
op dat punt wèl belangrijken invloed te kunnen uitoefenen. Aan het eind der
bespreking gaf ik als mijn meening te kennen, dat de zwakte der Duitsche partij
voor een deel gevolg was van het negatieve, principieele standpunt, dat zij steeds
had ingenomen. Voor zich persoonlijk antwoordde Scheidemann, dat ook hij na den
oorlog verandering van taktiek noodzakelijk achtte, maar hij voorzag bij een dergelijke
verandering groote moeilijkheden. In zijn ‘Memoiren’ deelt Scheidemann mede, dat
onze Duitsche vrienden over het resultaat van zijn reis zeer tevreden waren.
Ik reisde in Oktober 1914 allereerst naar Berlijn, waar Kautsky zijn zestigste
verjaardag vierde, om hem een groet en een bouquet over te brengen namens de
Ne-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

13
derlandsche sociaal-demokratie. De verlatenheid, waarin hij zich bevond, trof mij
diep.
De Berlijnsche vrienden waren zeer begeerig om van den Hollandschen
partijgenoot meer nieuws te vernemen dan zij uit de Duitsche bladen konden gewaar
worden. Bij verscheidenen hunner werden mijn vrouw en ik op bezoek genoodigd
en langzamerhand bleek mij, hoeveel groepen en groepjes van tegenover elkaar
staande partijgenooten Berlijn bevatte. Menigmaal zagen wij Scheidemann en Ebert,
die niets moesten hebben van Kautsky, Hilferding en Haase, welke wij eveneens
vaak ontmoetten. Ten huize van Haase gebruikten wij het middagmaal en hoorden
daar van de gruwelen, door de Russische soldaten in de buurt van Koningsbergen
begaan, waarvan onze gastheer zeer onder den indruk was. Geheel apart stonden
de reformisten als Südekum, Eduard David en Wolffgang Heine. Deze groep
ontmoetten wij aan een avondmaaltijd ten huize van dr. David. Ik nam die
gelegenheid te baat, om het politieke optreden der Duitsche partij te kritiseeren en
mijn meening over de daaraan te stellen eischen uiteen te zetten. Het was een
merkwaardige bijeenkomst. Eerst gebruikten wij het avondmaal, waarbij dr. David
zijn bekwaamheden als voorsnijder van gans toonde; de gans smaakte voortreffelijk.
Daarna begaven wij ons naar de huiskamer en werd mij voorgesteld, in een geregeld
debat mijn ideeën uiteen te zetten. Ik wees op de gebleken onmacht van de Duitsche
sociaal-demokratie. Hoe die onmacht te verklaren bij de groote massa van
aangeslotenen? Het punt, dat ik voorop stelde, was dit: de Duitsche partij had zich
door Bismarck op dezelfde wijze op een verkeerde weg laten dringen, als vroeger
met de Pruisische liberalen was geschied. Deze hadden een wijziging in de konstitutie
beoogd, om het absolutisme uit de Duitsche grondwet te doen verdwijnen. In plaats
van hun eischen in te willigen, had Bismarck eenige jaren zon-
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der begrooting geregeerd en intusschen de liberalen gepaaid met ekonomische
koncessies. Door het voeren van een douanepolitiek, die den ondernemers ten
goede kwam, had hij de bourgeoisie om zich weten te scharen.
Wat de sociaal-demokraten betreft, deze hadden nog meer reden dan de burgerij
om te streven naar grondwetsherziening en naar uitbanning van het absolutisme.
Maar Bismarck had met sociale koncessies ook hun politiek streven weten af te
leiden. De geest van Lassalle was dood; als die levend was gebleven, was dat niet
geschied. Een ingrijpende grondwetsherziening is allereerst geschikt, om het
revolutionair bewustzijn der massa te versterken en de politieke strijd op een hoog
plan op te heffen. Een dergelijke strijd zou natuurlijk direkt tegen de keizerlijke macht
gevoerd moeten zijn. Latere publikaties hebben duidelijk genoeg aangetoond, welk
een ontzaggelijke macht het absolute keizerschap in Duitschland in handen had en
hoe noodig het ware geweest, het breken van deze macht als het voornaamste doel
van de politieke strijd te beschouwen. Daarnaast had de strijd voor het algemeen
kiesrecht in Pruisen meer op de voorgrond moeten staan. Dat dit alles niet op
voldoende wijze was geschied, had zich gewroken bij dezen oorlog, waarbij
Duitschland ondanks de belangrijke sociale wetgeving, tijdens en na Bismarck tot
stand gebracht, als de reaktionaire macht verscheen. Tengevolge van één en ander,
zoo betoogde ik, had onze Duitsche partij wel sociale maar geen groote revolutionaire
politiek gevoerd, en had zij wel sociaal-politici, maar geen politici gekweekt. - Ik
moet hierbij denken aan een uiting van Bernstein, die mij eenige jaren na de Duitsche
revolutie zou schrijven; ‘Dies Volk ist hoffnungslos unpolitisch.’
Dat mijn beschouwingen op tegenstand zouden stuiten, had ik mij wel voorgesteld;
maar ik had verwacht,
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dat men vooral in deze kring meer oog zou hebben gehad voor de
politiek-parlementaire zijde van het vraagstuk. Men kon zich blijkbaar niet indenken
in de gedachtengang van een Hollandsch partijgenoot, die, hoeveel hij ook te strijden
heeft voor de verheffing der arbeidersklasse, toch die strijd kan en wil voeren in een
atmosfeer van demokratisch denken en persoonlijke vrijheid. Zoo werd mij nu door
Heine toegevoegd, dat de door mij besproken vragen slechts ‘formeele’ beteekenis
hadden, een uiting, die mij deed denken aan de wijze, waarop Bebel in 1904 te
Amsterdam het verschil tusschen republiek en monarchie vrijwel ontkende.
Merkwaardig is het, hiermee te vergelijken, wat later is geschied, toen de revolutie
in Duitschland had plaats gehad en alle vroeger-bestaande grondwettelijke bezwaren
waren opgeheven. Ik herinner mij, toen het verslag van een rede van Wolffgang
Heine te hebben gelezen, waarin hij, naar het voorbeeld van zoovele
sociaal-demokraten, de demokratische inrichting der Republiek met haar algemeen
kiesrecht aldus kenschetste: ‘Thans heeft het volk slechts het algemeen kiesrecht
te gebruiken, om de staat te regelen naar zijn wensch en wil.’ Een uiting, even
overdreven naar den éénen kant, als zijn straks vermelde opmerking van 1914 het
naar den anderen kant was geweest.
In Het Volk schreef ik over mijn reis ‘Internationale Reisbrieven’, die indrukken van
de toestanden in de oorlogvoerende landen bevatten, waaruit ik een enkele aanhaling
wil doen. Over mijn reis door Duitschland schreef ik: ‘De menschen zijn hier stil en
ernstig: Berlijn, dat mij dikwijls wat banaal aandeed, heeft daardoor gewonnen. Daar
is spanning, veelal diepe ernst op de gezichten. Is het de zorg om de velen, die op
het slagveld hun leven wagen? Is het de gedachte, dat over de toekomst van het
land thans wordt beslist? Of is
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het die vereeniging van zorg om land en eigen welzijn, om persoonlijk en nationaal
bestaan, versterkt door den donkeren achtergrond van ekonomische nood, die de
menschen zoo stil en nadenkend maakt?....
Treurig is ook het gezicht van die jonge invaliden, die men thans in Berlijn ziet
rondloopen, met het hoofd in 't verband, den arm in een doek, kreupel of op krukken.
Te denken, dat velen voortaan hun geheele leven aldus zullen rondloopen, verminkt,
buiten staat om hun brood te verdienen, stemt treurig. En toch, zijn zij niet gelukkig,
vergeleken bij hen, die op het veld in de modder liggen te verworden of de loopgraven
vullen, met de pestwalm, die van hen uitgaat?.... een walg voor hun kameraden,
die dagen aaneen tusschen de lijken dekking zoeken voor de kogels van den vijand?
Dit vreeselijk beeld van de toestand, zooals hij in Noord-Frankrijk hier en daar
bestaat, deed mij alle poëzie, zich uitend in bloemen om de geweren en de kanonnen
van voorbijtrekkende soldatentreinen als bittere ironie gevoelen. Het wierp over
alles zijn zwarte schaduw’.
En uit een latere brief: ‘Dat optrekken ten oorlog van “frissche” troepen is de mooie
kant van den oorlog. Dan komt hun terugkeer, als zij niet meer “frisch” zijn - de
terugkeer van de treinen met gewonden. Het kontrast zag ik op een vroegen ochtend,
toen ik, na in mijn hoekje in de nauwe koupee te zijn ingeslapen, plotseling wakker
werd. Als een roode bal dreef de zon boven bergen, die kasteelen droegen op hun
rug - bergen, rood van herfstloof en waartusschen de schuimende rivier stroomde,
in de zonnegloed, rood als bloed. En daarboven een blauwe, van rood licht
doorvloeide hemel, vlekkeloos rein.
Toen de trein bleef staan, zag ik in dat heerlijk stuk natuur een tooneel van
verminking, verwaarloozing, afmatting en leelijkheid, dat ik nooit zal vergeten. Een
lange, lange trein met gewonde Oostenrijksche sol-
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daten in hun grijze mantels. Een trein, grootendeels bestaande uit beestenwagens,
waar zij nog half op stroo lagen, of voor zoover zij niet te suf en ellendig waren,
uitstapten om een kop koffie leeg te slurpen. Honderden kreupelen, gebrokenen,
verbondenen, met havelooze gezichten, en zoo doodelijk afgemat! In onze trein zat
een kompagnie Duitsche soldaten, die naar de Russische grens trokken. Zij zongen,
terwijl wij de onafzienbare rij gewonden passeerden, de “Wacht am Rhein” en wuifden
en juichten hun van het slagveld teruggekeerde bondgenooten toe. Maar van dezen
geen blijde tegengroet. De meesten trokken zich van hun gezang niets aan; anderen
knikten terug met matte glimlach; een enkele maakte het militair saluut; allen bleven
zij dood-op, zielloos hangen tegen de stijlen en planken, waar zij voor hun uitgeputte
leden een beetje steun hadden gevonden.
Dit was bij een station, twee uren van Weenen, in de verheven grootheid van een
glorieuze herfstochtend.’
Bij den Duitschen gezant in Den Haag had ik mij voor mijn reis vervoegd, om een
introduktie te verkrijgen bij den Duitschen Staatssekretaris voor Buitenlandsche
Zaken, den heer von Jagow. Mijn doel was, dezen te ondervragen over de houding,
die Duitschland tegenover Nederland dacht aan te nemen. De staatssekretaris
bevond zich aan het front en de gezant vroeg voor mij belet bij zijn plaatsvervanger,
den heer Zimmermann. Bij ons onderhoud, dat spoedig na mijn aankomst te Berlijn
plaats had, deelde ik dr. Zimmermann mede, dat mijn partijgenoot Adolf Müller mij
had verklaard, dat de Duitsche regeering in geen geval inbreuk zou maken op ons
grondgebied en ons zelfbeschikkingsrecht, en ik vroeg hem naar zijn opinie. Zijn
antwoord bevatte een bevestiging van de woorden van Adolf Müller: ‘Geen ernstig
mensch bij ons denkt eraan, den Hollanders geweld aan te doen.... In de Duitsche
regee-
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ring bestaat ten opzichte der onvoorwaardelijke erkenning der Hollandsche
onafhankelijkheid en integriteit de meest volledige eenstemmigheid. Dit kan ik u niet
slechts persoonlijk, maar ook ambtelijk verzekeren.’ Over de ontwikkeling der
ekonomische verhoudingen na den oorlog merkte de heer Zimmermann op: ‘Ik zou
mij kunnen voorstellen, dat zich in aansluiting aan den oorlog een ekonomische
toenadering tusschen verschillende staten ontwikkelt en dat Holland het dan zelf in
zijn belang zou achten, zich daarbij aan te sluiten. Maar ook in zulk een geval zou
iets nieuws tusschen ons en Holland slechts op vriendschappelijke wijze tot stand
komen.’
In Het Volk schreef ik hierover: ‘Kommentaar te geven op deze verklaring is niet
mijn bedoeling. Ook zonder kommentaar zullen mijn landgenooten haar beteekenis
weten te vatten.’ Dat deze woorden min of meer ironisch bedoeld waren, ligt voor
de hand. Terecht wees professor Kernkamp in de Vragen des Tijds op plechtige
verklaringen van gelijke strekking ten opzichte der integriteit van België, in 1911
door den Duitschen Rijkskanselier en in 1913 door den staatssekretaris von Jagow
afgelegd. Het was mij echter onmogelijk, in deze brief een aanval op de Duitsche
regeering op te nemen, daar hij in dat geval door den censor zou zijn opgehouden.
Blijkens het slot van de door mij gepubliceerde verklaring verkeerde de heer
Zimmermann nog in den overwinningsroes, door de aanvankelijke sukcessen der
Duitsche troepen in het Westen teweeg gebracht. Groote droomen van toekomstige
wereldmacht leefden toen in vele Duitsche hoofden. In zijn boek ‘Mitteleuropa’ gaf
Friedrich Naumann enkele weken later uiting aan het bij vele Duitschers levende
streven, om geheel Midden Europa, zoo mogelijk met inbegrip van Skandinavië, in
ieder geval van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee, in één groot ekonomisch verbond
te vereenigen,
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natuurlijk onder Duitsche leiding. Zimmermann was onder den indruk van dat
grootsche plan, toen hij mij in ons onderhoud sprak van een ‘Annäherung zur
Wahrnehmung gemeinschaftlicher wirtschaftlichen Interessen von mehreren
Europäischen Staaten, z. B. von Deutschland, Frankreich und Belgien’, die voor
Nederland aanleiding zou bieden, zich erbij aan te sluiten. In het verslag van ons
onderhoud, door mij opgesteld, en volgens afspraak aan hem terinzage gegeven,
schrapte hij deze woorden, na eerst gepoogd te hebben hun beteekenis te
verzwakken, door eraan toe te voegen: ‘Ich spreche aber rein theoretisch.’ Intusschen
had mijn onderhoud, vooral door hetgeen daarvan niet gepubliceerd mocht worden,
het gevolg, dat ik een inzicht kreeg in de groote plannen, die in leidende Duitsche
kringen werden gekoesterd en in het gevaar, dat uit een Duitsche overwinning ook
voor ons land zou voortvloeien.
In de reisbrieven deed ik verder mededeelingen over mijn besprekingen met de
Duitsche partijgenooten, vooral met Bernstein, Kautsky en Haase, die van groot
belang waren, daar de Duitschers zich tengevolge der censuur in hun pers slechts
zeer onvoldoende konden uiten. Naar aanleiding van de Belgische kwestie
verzekerde Haase mij nog eens, dat de Duitsche sociaal-demokratie tegenstandster
zou blijven van elke annexatie.
Tenslotte stelde ik den Duitschen partijgenooten de vraag, of en op welke wijze
de sociaal-demokratie naar hun meening zich invloed op de vredesonderhandelingen
moest verzekeren. Mijn werk in de oorlogsjaren werd steeds beheerscht door deze
gedachte: wij sociaal-demokraten zijn door den oorlog overrompeld, laten wij vóór
alles zorgen, ons niet ook door de vrede te laten overrompelen. ‘Het gansche
internationale proletariaat,’ schreef ik in één mijner reisbrieven, ‘heeft daarbij zijn
volle kracht te ontplooien, zijn beslissend
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woord te spreken.’ De Duitsche socialisten bleken van dezelfde meening.
Als ik het optreden der Tweede Internationale op haar konferenties van 1919, te
Bern, Amsterdam en Luzern beschouw, denk ik aan deze door mij geuite
verwachtingen niet zonder een zweem van bitterheid terug. Van Berlijn reisde ik in
de nacht naar Stockholm. Ik werd door Branting op hartelijke en gastvrije wijze
onthaald. Hij noodigde mij op een souper in zijn woning, waar ook enkele zijner
partijgenooten, Palmstierna, zoon van een vroeger Zweedsch gezant te Den Haag,
en de afgevaardigde van Malmö, Unden, tegenwoordig waren.
Te Stockholm voerde ik besprekingen met vertegenwoordigers der Zweedsche,
Noorsche en Deensche partijen, die zich reeds eerder tot een ‘komitee der
Skandinavische arbeidersbeweging’ hadden aaneengesloten. Dat komitee had een
plan opgemaakt voor een bijeenkomst van de vertegenwoordigers der socialisten
van alle neutrale landen. De socialistische partijen uit de oorlogvoerende staten
zouden worden uitgenoodigd, aan zoo'n konferentie schriftelijke rapporten uit te
brengen. Doel van de konferentie zou zijn: de publieke opinie te richten op het
streven naar een vrede, die niet de kiem van nieuwe oorlogen in zich zou dragen;
een grondslag te leggen voor bemiddelingspogingen; een gemeenschappelijke stap
bij de neutrale regeeringen voor te bereiden, om haar te verzoeken, het initiatief
voor vredesonderhandelingen te nemen. Behalve over de overbrenging van het
I.S.B. naar Den Haag, hield ik te Stockholm met het Skandinavisch komitee
besprekingen over dat plan. Als plaats voor de konferentie werd Kopenhagen of
Den Haag genoemd. De Skandinaviërs drongen er op aan, de konferentie spoedig
te doen plaats hebben, daar anders, bij te verwachten vredespogingen van andere
zijde, de Internationale achteraan zou komen.
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Ik reisde terug over Kopenhagen, waar Stauning en Borgbjerg mij aan het station
opwachtten. Met hen besprak ik verder de plannen voor de te houden konferentie,
die volgens ons idee met medewerking van de partijen der oorlogvoerende landen
zou moeten plaats hebben.
Te Berlijn werd in een vergadering van het partijbestuur het konferentieplan met
mij besproken. Het bleek mij, dat de Duitsche partijgenooten weinig voor het plan
gevoelden; zelfs het uitbrengen van schriftelijke rapporten door de partijen der
oorlogvoerende landen achtten zij onmogelijk; zij vreesden, dat de konferentie tegen
Duitschland gerichte resoluties zou aannemen, omdat vele neutralen, vooral de
Zuid-Amerikanen, zich op de gewone internationale kongressen door Franschen
lieten vertegenwoordigen. Ik trachtte hen gerust te stellen, door toe te zeggen, dat
een werkelijk neutrale resolutie zou worden opgesteld, waarin b.v. van ‘schuld’ geen
sprake zou zijn en ik beloofde mijn best ervoor te zullen doen, dat slechts ‘serieuze
neutralen’ zouden worden uitgenoodigd. Dezelfde dag telegrafeerde ik aan Stauning,
dat ik hem voorstelde, de uitnoodigingen voor de konferentie van Kopenhagen te
doen uitgaan, en die uitnoodigingen te beperken tot de partijen van de
Skandinavische landen en Holland, daar de Zwitsers en de Italianen zich reeds
geüit hadden en de Amerikanen het best in hun werelddeel een eigen aktie konden
organiseeren.
Mijn Skandinavische vrienden waren door het resultaat van mijn Berlijnsche
besprekingen wel teleurgesteld. Zij noodigden tenslotte, naast de vier in mijn telegram
voorgestelde partijen, ook de Amerikanen en de Zwitsers als gasten uit; de Italianen
niet, omdat deze te Lugano de Zwitsers gemachtigd hadden, ook uit hun naam op
te treden.
Ik zette na mijn tweede bezoek aan Berlijn, dat slechts één dag duurde, met spoed
mijn reis voort. Denzelfden
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avond vertrok ik naar Weenen, waar ik de volgende dag bijeenkomsten met de
leiders der Oostenrijksche partij had. Zoowel met deze, als met de
vertegenwoordigers der twee in Tsecho-Slowakije bestaande partijen, die ik daarna
ontmoette, kwam ik over de verplaatsing van het Bureau gemakkelijk tot
overeenstemming. Na een verblijf van anderhalve dag vertrok ik naar Bern, om het
kongres der Zwitsersche partij bij te wonen. Ik had daar gelegenheid, de houding
tegenover de mobilisatie en de ekonomische moeilijkheden van onze ‘kollega's in
de neutraliteit’ nauwkeurig waar te nemen. De Zwitsers stemden erin toe, dat niet
zij, maar de Hollanders de zorg voor het I.S.B. op zich zouden nemen; ook
aanvaardden zij het voorstel, als gast aan de konferentie van Kopenhagen deel te
nemen, doch na mijn vertrek trokken zij, na besprekingen met de Italianen, deze
toezegging in.
Dat ik het voornemen had van Bern naar Parijs te gaan en voor die reis reeds
voorbereidingen had getroffen, toen een dringend telegram uit Holland mij terugriep,
heb ik reeds in ‘Branding’ vermeld.
Tijdens mijn afwezigheid was in een onderhoud, dat Schaper en van Kol met de
Belgen Huysmans en Bertrand hadden gehad, een regeling voor de verplaatsing
van het I.S.B. naar Den Haag getroffen. Huysmans zou eens in de week overkomen
en de drie Hollandsche gedelegeerden bij het Bureau zouden met adviseerende
stem aan het Bureau worden toegevoegd. In het partijbestuur verklaarde ik, mij met
die regeling niet te kunnen vereenigen; ik zeide, geen genoegen te kunnen nemen
met een adviseerende stem, waardoor de leiding geheel in handen van één der in
den oorlog betrokken partijen zou blijven en mij dus niet als adviseerend lid
beschikbaar te stellen. Mijn besluit verwekte eenige konsternatie, doch in een
gesprek, dat ik met Huysmans een paar dagen later voerde, kwamen wij spoedig
tot overeenstemming, daar hij er geen be-
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zwaar tegen had, ons Hollanders als gelijkgerechtigden in het Bureau op te nemen.
De Kopenhaagsche konferentie werd begin Januari bijeengeroepen. Ik had in het
P.B. nog eenige moeite, om de deelname onzer Partij aan de konferentie te
verkrijgen, daar enkele leden vreesden, dat zij te zeer een pro-Duitsch karakter zou
dragen, een vrees, waarvoor echter geen redelijke grond aanwezig was. Met van
Kol, Wibaut en Vliegen werd ik als afgevaardigde aangewezen.
In mijn Amsterdamsche Kerstrede van dat jaar behandelde ik de vredeseischen
der sociaal-demokratie. ‘Misschien zal eerder dan wij denken’ zeide ik, ‘de vrede
geschreven worden op de dagorde van het geheele publieke leven en dan moeten
wij helder weten, wat ons te doen staat.’ Als onzen eersten eisch noemde ik: geen
annexaties. ‘Daarmee is niet gezegd, dat wij de naties als versteeningen zien en
nimmer de landkaart veranderd willen hebben. Maar wij willen, dat de veranderingen
niet aan de betrokken volksdeelen zullen worden opgelegd, maar deze er per
referendum over beslissen zullen.’ Voorts stelde ik als eischen voor: een algemeene
overeenkomst tot geleidelijke ontwapening; het openstellen van de koloniën voor
buitenlandsche handel; vermindering van de macht der geheime diplomatie.
In het vervolg mijner rede gaf ik als het ware het program voor mijn aktie tijdens
en direkt na den oorlog. ‘Als bij den aanstaanden vrede de nieuwe grondslag der
internationale verhoudingen buiten onzen invloed gelegd is, dan zou dit een vreeselijk
verwijt voor ons zijn. Laat het nooit gezegd kunnen worden, dat mede door de schuld
der Internationale de vrede de kiem tot nieuwe oorlogen bevatte.’ Ik sprak over onze
strijd voor de vrede, ‘waarvoor wij alles moeten over hebben. Alles. Bestaan en
leven als het moet. Politiek beleid, zeker, maar vooral het warme revolutionaire hart
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en de heilige wil, dat wij, die deze schande hebben moeten ondergaan, alles willen
doen, om aan het nageslacht de erfenis van onzen onverzettelijken vredeswil na te
laten. De strijd daarvoor zal revolutionair zijn, als het moet.’
Bij onze reis naar Kopenhagen, half Januari 1915, was ik zeer getroffen door de
verandering, die ik in de in Duitschland heerschende stemming opmerkte. Het
loopgravenfront in het Westen had zich vastgezet. Op het Oostelijk front was de
krijgskans wisselvalliger, doch ook daar behaalde geen der partijen een beslissende
overwinning. Iedere oorlogsdag eischte tal van nieuwe slachtoffers; iedere dag
bracht in deze wintermaanden verscherping van den ekonomischen nood; iedere
dag ook, scheen het einde van den oorlog zich verder te verwijderen.
Tegelijkertijd werd de strooming in de Duitsche partij, die niet langer de
oorlogspolitiek van de regeering klakkeloos wilde steunen, steeds sterker. Reeds
in Augustus had een minderheid der fraktie zich tegen het stemmen voor de
oorlogskredieten verzet; toen in de Rijksdagzitting van 2 December door de regeering
de goedkeuring van nieuwe kredieten werd gevraagd, was het aantal dergenen, die
wilden tegenstemmen, reeds gegroeid. Het was bij deze gelegenheid, dat Karl
Liebknecht weigerde, zich langer aan de fraktiediscipline te onderwerpen en zijn
stem tegen uitbracht. In de Leipziger Volkszeitung, het belangrijkste orgaan der
minderheid, kwamen niet alleen leden van den vroegeren orthodox-marxistischen
vleugel, maar eveneens Bernstein tegen de vaak zuiver imperialistische uitingen
van de rechtervleugel der partij op. De Vorwärts, die in den beginne ook in handen
der minderheid was, werd verschillende malen voor korter of langer tijd verboden.
Op de konferentie van Kopenhagen, die 17 Januari 1915 geopend werd, waren de
Zwitsers en Amerikanen
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niet verschenen. Onder de afgevaardigden bevonden zich de voorzitters van de
vakverbonden in de drie Skandinavische landen. ‘Onze bedoeling is’, zeide Branting
in zijn openingsrede, ‘de strooming voor de vrede, die in de neutrale landen aanwezig
is, te kondenseeren, om haar meer invloed te geven op de regeeringen, opdat deze
haar terughoudendheid laten varen’. Ik verdedigde ook hier mijn standpunt: ‘Wij
moeten alles erop zetten, om bij het sluiten van de vrede onze wil door te zetten,
anders krijgen wij een nieuwe staat van zaken, die op breeder basis aan het
imperialisme nieuwe banen opent.’
Vervolgens stelden de vereenigde Skandinavische delegaties en de Hollandsche
ieder een koncept-resolutie op. Merkwaardig is het bij vergelijking der koncepten
op te merken, dat, terwijl later Branting als vriend der Entente zou optreden en ik
als vriend van Duitschland zou worden beschouwd, nu in het door mij ontworpen
koncept der Nederlandsche delegatie een protest tegen de overweldiging van België
voorkwam, terwijl in het door Branting ontworpen koncept der Skandinaviërs van
België niet werd gerept. Over de vraag, of dat protest moest worden opgenomen,
liep een groot deel van de debatten in de volgende konferentiezitting. Ons standpunt
vond steun bij de Noren en na een zeer felle rede van van Kol over het optreden
der Duitschers in België, besloot de konferentie in de slotresolutie aan België de
volgende passage te wijden: ‘De konferentie protesteert tegen den inbreuk op het
volkenrecht, tegenover België begaan, en spreekt de verwachting uit, dat de
sociaal-demokratie van alle oorlogvoerende landen zich tegen iedere schending
van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren door gewelddadige annexatie ten
scherpste zal keeren.’
Daar wij ons niet als een algemeen-socialistische konferentie mochten
beschouwen, werkten wij hier nog geen socialistisch vredesprogram uit. Een
konferentie
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of kongres daartoe te gelegener tijd bijeen te roepen, werd opgedragen aan het
I.S.B.
De resolutie droeg het karakter van een uitvoering der besluiten, die op het
internationaal kongres te Kopenhagen van 1910 genomen waren. Zij noemde het
de plicht van de socialisten aller landen ‘in de zin van een spoedige vrede werkzaam
te zijn en daarbij haar geheele kracht aan te wenden voor het tot stand komen van
vredesvoorwaarden, welke niet de kiem van nieuwe oorlogen in zich sluiten, maar
de grondslag vormen voor internationale ontwapening en voor demokratiseering
der buitenlandsche politiek.’ Voorts droeg de konferentie den sociaal-demokratischen
frakties der neutrale landen op, haar regeeringen aan te sporen, zoo spoedig mogelijk
haar bemiddeling voor vredesonderhandelingen aan te bieden en tenslotte
protesteerde zij tegen het feit, dat vijfl eden van de Russische Doema, die tezamen
gekomen waren, om een rapport aan de konferentie op te stellen, op grond daarvan
gevangen genomen waren. Wel hadden wij over de toestanden in Rusland
belangrijke gegevens ontvangen van te Kopenhagen verblijvende ballingen, o.a.
van Alexandra Kollontay.
Begin Februari besprak ik in een rede te Leeuwarden beteekenis en resultaten
der Kopenhaagsche konferentie. In deze rede, evenals in alle andere openbare
uitingen in deze periode, legde ik sterk de nadruk op de noodzakelijkheid van
samenwerking met vredeskrachten uit de bourgeoisie. Ik had daarover reeds in mijn
Kerstrede gesproken en Wibaut had te Kopenhagen die samenwerking verdedigd.
Enkele partijgenooten hadden zitting genomen in den anti-oorlogsraad - ik had, daar
ik mijn tijd elders beter kon gebruiken, bedankt - en zij hadden daarover felle
aanvallen binnen de Partij te verduren; tegen die aanvallen meende ik hen te moeten
verdedigen.
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Half Februari kwamen te Londen de socialisten van de geallieerde landen bijeen.
Eenerzijds protesteerden zij tegen den Duitschen inval ‘in België en Frankrijk’ en
verkondigden zij, dat de demokratie en de vrijheid in Europa tegen ‘het Germaansche
imperialisme’ moesten worden verdedigd, maar anderzijds verklaarden zij, niet te
bedoelen de politieke en ekonomische vernietiging van Duitschland. Zij zeiden zich
tegen de veroveringen en annexaties te zullen verzetten, maar bij hun eisch, dat
alle volkeren vrij over hun lot zouden mogen beslissen, noemden zij uitdrukkelijk
Elzas-Lotharingen.
Om de vredeseischen van de socialisten aller landen in het openbaar te doen
kennen en de mogelijkheid van een gemeenschappelijke basis voor een vredesaktie
aan te toonen, drong nu het I.S.B. er bij de partijen der centrale rijken op aan, dat,
na de neutralen en de geallieerden, ook zij zich in een konferentie zouden vereenigen
en zich openlijk zouden uitspreken. Deze konferentie had op 11 en 12 April 1915
te Weenen plaats. In de slotresolutie verklaarden de socialisten der centrale rijken,
dat huns inziens de oorlogstoestand geen bezwaar was, ‘noch voor het in stand
houden van de internationale betrekkingen tusschen alle socialistische partijen,
noch voor het voortzetten der aktie van hun internationale organisaties.’ Deze
uitspraak, waarbij de centralen zich bereid verklaarden deel te nemen aan een zitting
van het I.S.B. tezamen met vertegenwoordigers van de socialisten der tegenpartij,
werd helaas in de besluiten der geallieerde konferentie van Londen gemist.
Bij vergelijking van de resoluties van Kopenhagen, Londen en Weenen vindt men
de volgende gemeenschappelijke grondslagen voor een socialistisch vredesprogram:
het oplossen van internationale geschillen door verplichte arbitrage; bestrijding van
de geheime diplomatie; het zelfbeschikkingsrecht van alle volken.
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Terwijl in Kopenhagen en Weenen een algemeene overeenkomst tot beperking der
bewapening als een eerste stap naar algemeene ontwapening werd geëischt,
beperkte de Londensche resolutie zich er toe, de proletariërs aan te sporen tot strijd
tegen het militarisme en den invloed van het wapenkapitaal.
In het voorjaar van 1915 trachtte het I.S.B. de overeenstemming tusschen de
verschillende partijen te bevorderen door haar één voor één tot onderhandelingen
in Den Haag uit te noodigen. De Duitschers en Oostenrijkers gaven aan de
uitnoodiging gehoor, doch de Franschen weigerden en de Engelschen, die eerst
hadden toegestemd, trokken, nadat enkele der hunnen in het ministerie waren
opgenomen, hun toestemming weer terug. Dat onze partijgenooten uit de centrale
landen over deze gang van zaken teleurgesteld waren, is te begrijpen.
Hoe onze aktie voor het herstel der Internationale en eenheid van socialistische
eischen ten opzichte van de vrede door vele partijgenooten in de oorlogvoerende
landen werd ontvangen, toonde o.a. een brief, die mij in Mei 1915 door een groep
te Parijs verblijvende Brusselsche socialisten werd toegezonden. In die brief werd
mij verweten, het socialisme te hebben verraden, omdat ik mij niet naast de Belgen
had geschaard in hun strijd tegen de Duitschers en in plaats daarvan relaties met
mijn ‘Kameraden, de Duitsche moordenaars’ had onderhouden. Zou ik na den oorlog
ooit weer op de bevrijde Belgische grond een stap wagen, dan zou mij dat het leven
kosten. Zij spraken de verwachting uit, dat ik weldra het ijzeren kruis zou ontvangen
en door den keizer in den adelstand zou worden verheven en tot ‘Baron von Troelstra’
gepromoveerd.
Verschillende leden der oppositie, die op het Arnhemsch kongres met haar
anti-militaristische opvattingen in de minderheid gebleven was, sloten zich met
buiten de Partij staande elementen aaneen in de ‘revolutio-
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nair-socialistische klubs’. Ik drong er in het P.B. op aan, niet direkt tot de uiterste
maatregelen over te gaan, maar eerst namens het P.B. een uitvoerig-gemotiveerde
verklaring tegen deelname aan die klubs in het licht te geven. Uit die door mij
opgestelde verklaring haal ik hier de volgende passages aan: ‘Indien het
Nederlandsche proletariaat door dezen oorlog tot scherper aktie tegen de drijvers
naar imperialisme en militarisme mocht worden gevoerd, dan zal het deze weg op
gaan onder de leiding der Partij, die het zich vóór 21 jaar heeft geschapen, waarin
het zich een roemvolle geschiedenis vol leed en strijd heeft gemaakt en waarvan
het ook verder zijn politieke ontvoogding en ekonomische vrijmaking heeft te
verwachten.... Voor de S.D.A.P. en haar leden is het zaak, de vrucht van jarenlangen
arbeid, het gewrocht harer historie, niet prijs te geven voor de fantasie eener nieuwe
taktiek, die, voor zoover zij iets wezenlijks bevat, zich in de Partij zelve het best zal
kunnen ontwikkelen’.
Al bleven er nog zeer vele moeilijkheden te overwinnen, er was toch met onzen
arbeid voor herstel der Internationale een hoopgevend begin gemaakt. Vooral met
de socialistische partijen der centrale mogendheden was geregeld kontakt verkregen;
ik bezat het oor van de Duitsche partijleiding en schreef in deze maanden
verschillende artikelen over mijn werk in de Duitsche partijpers. Toen kwam mijn
instorting van Juni 1915, die mij dwong, ook dit belangrijke werk ontijdig af te breken.
In ‘Branding’ vermeldde ik reeds, dat ik eerstin de Lutte en vervolgens te Vévey
herstel van mijn geschokte gezondheid vond. In de Lutte ontmoette ik professor van
der Veen, hoogleeraar in de theologie te Utrecht, afkomstig uit de geboorteplaats
mijner ouders, de Lemmer. Toen ik te Utrecht, eenige jaren tevoren, mijn gedichten
voordroeg, bevond hij zich met vrouw en
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dochter onder mijn gehoor en bij die gelegenheid had ik kennis met hem gemaakt.
Naar aanleiding van een tusschen ons gevoerd gesprek, schonk hij mij een
exemplaar van de bijbel, waarin mij met name de boeken van Mozes zeer boeiden.
Toen ik in Vévey was, waarheen ik het lijvige boekdeel niet had kunnen meenemen,
was het mijn vriend professor Ragaz, die mij een Zwitsersche bijbel ten geschenke
gaf.
De toestand, waarin ik verkeerde, veroorzaakte, dat de geschiedenis van Mozes
als leider der Israëlieten bij hun uittocht uit Egypte en hun omzwervingen door de
woestijn, mij bizonder interesseerde. Het wankelmoedige volk kon slechts met moeite
bijeen gehouden worden op de weg, door den Heer gewezen. Telkens leest men
van ‘murmureeringen’ des volks; de ééne maal, omdat het water, dat zij vinden,
bitter is, een andere maal, omdat er in het geheel geen water is. En het ontbreekt
niet aan verwijten tot Mozes, omdat hij hen uit Egypte heeft doen vertrekken. Het
kwaad bestaat niet alleen onder de massa, maar ook Mozes' familieleden, zijn
broeder Aäron en diens vrouw Mirjam handelen nu en dan tegen zijn leiding. Zoo
laat Aäron het gouden kalf vervaardigen en men leest op een andere plaats, dat
Aäron en Mirjam morren tegen Mozes. Het ‘gemor’ keert telkens terug, zoodat Mozes
den Heer vraagt, hem van zijn ambt te ontslaan. Mozes had tegenover zijn belagers
een vaste steun in den Heer, aan wien hij zijn inspiraties ontleende, maar een enkele
maal ontzonk hem de moed en toen hij na de veertigjarige tocht door de woestijn
eindelijk Kanaän had bereikt, werd hem verboden, daar binnen te gaan en slechts
het gezicht op het beloofde land hem vergund. Zoo stierf hij, zonder het land,
waarheen hij met zooveel moeite en zorgen zijn volk had geleid, te hebben betreden;
zonder de heerlijkheid, die hen daar wachtte, te hebben aanschouwd; zonder dat
hij zelf deel kon hebben aan de vervulling van de belofte, die zijn volk was gedaan.
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Dat mij bij het lezen dezer wederwaardigheden menigmaal één of andere bedillende
en ‘morrende’ tegenstander uit onze Partij, hetzij man of vrouw, hetzij Christen of
Israëliet, voor oogen kwam, behoeft niet te verbazen. Ik zag hier het lot van den
leider weergegeven, in de schoone, verheven en felle taal van de bijbel en zelden
heb ik iets gelezen, dat mij zoo boeide als dit verhaal. De lezing van de boeken
Mozes heeft er sterk toe meegewerkt, mij een objektieve kijk te geven op de
verhouding, waarin ik zelf tegenover mijn partijgenooten was geplaatst en op de
zwarigheden, die ik daarbij had ondervonden. In het licht van de oude Oostersche
beschouwingen en van de reeds ver achter ons liggende, maar door ons als waarheid
gevoelde lotgevallen van Mozes, den leider over Israël, versmolt het leed van mijn
kleine wederwaardigheden en werd mijn gemoed van veel bitterheid gezuiverd.
De figuur van Mozes heeft echter meer tot ons te zeggen. Allen, die door een
groot ideaal zijn bezield en zich aan de strijd voor dat ideaal geven, wacht het lot
van den man, die zijn volk tot de vervulling van zijn ideaal had gevoerd en toen
moest verdwijnen, om de verdere voltooiïng aan dat volk over te laten. Het is de
altijd-terugkeerende tegenstelling tusschen het beperkte van het willen en werken
van den enkelen mensch, en de werking der eeuwige krachten, waaraan zijn ideaal
ontsproot. De mensch mag al zijn geheele leven streven naar een ideaal, of hij de
vervulling daarvan zelf zal beleven, ja, of het ideaal ooit in zijn geheel vervuld zal
worden, dat is een vraag, die gaat boven zijn kracht en zijn tijd. Eenmaal wordt hij
weggeroepen, met een stuk voltooide poging achter zich en een veel grooter stuk
onvoltooide arbeid vóór zich, en terwijl de kosmische krachten, die hem en zijn willen
schiepen, verder werken, is hij uit de rij der werkers en strijders weggenomen. Dit
goed te overdenken leidt tot berus-
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ting in het onvermijdelijke, maar tevens tot volhouden in den eenmaal opgevatten
strijd.
De oorlogsomstandigheden maakten het onmogelijk, in de door de Partij ingestelde
portefeuille-kommissie een konklusie te nemen; toch moest vóór de volgende
verkiezingen een voorloopige beslissing genomen worden. Daartoe zond ik uit Vévey
aan de kommissie een koncept-rapport in. Ik betoogde, dat het revolutionair karakter
der S.D.A.P. zich niet openbaart ‘in afzondering van de huidige maatschappij, niet
in heele of halve ontkenning van de staat.... Zij ontleent aan het bestaande
maatschappelijke en politieke stelsel de wapenen tot haar strijd daartegen.... In één
woord: zij ontwikkelt zich op de grondslag van de historisch-gegeven maatschappijen staatsvorm!’
De aanstaande wetgevende periode noemde ik voor de S.D.A.P. van bizonder
belang, omdat ‘daarin het sluiten van de vrede, althans de onderhandelingen
daarover, moeten verwacht worden’, waarbij ook de internationale positie van ons
land opnieuw zou worden vastgelegd. ‘Thans valt aan een gelijkblijven der positie
van de kleine staten niet te denken. Het gunstigst denkbare geval der vorming van
een algemeen-Europeesche Statenbond, die de geleidelijke internationale
ontwapening zou invoeren, zou reeds de verhouding aller, niet het minst der kleine
staten, aanmerkelijk wijzigen.’ Ik leidde hieruit af het groote belang onzer Partij, om
‘direkten invloed uit te oefenen op de wijze, waarop Nederlands belangen op het
vredeskongres worden behandeld.’ Ik wilde de neutrale regeeringen zooveel mogelijk
aan het tot stand komen van het vredestraktaat doen meewerken en hoopte op
deze wijze verwezenlijking van de te Kopenhagen vastgestelde punten te zullen
verkrijgen. ‘Slechts deelneming aan de regeering stelt een partij in staat, althans
één of meer harer vertrouwensmannen die blik in de buiten-
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landsche politiek van het land te openen, die voor juiste kennis van toekomstige
beslissingen noodig is en voortdurend invloed op die politiek uit te oefenen.’
Ik schreef voorts, dat het karakter eener regeering, waaraan de S.D.A.P. zou
deelnemen, moest zijn, ‘demokratisch, sociaal-hervormingsgezind, onafhankelijk
van de groot-kapitalistische groepen.... een regeering, desnoods uit alle partijen,
maar dan van haar linker vleugel.’ Natuurlijk zou de Partij zelfstandig de
verkiezingsstrijd voeren en zich alleen tot regeeringsdeelname bereid verklaren, als
de nieuw-geschapen partij-verhoudingen daartoe gunstig waren.
Men ziet uit dit overzicht, van hoe groot belang ik het in die tijd achtte, ervoor te
zorgen, dat de vrede niet buiten indirekten - kon het direkten - invloed van de
arbeidersklasse tot stand zou komen. Met Wibaut, die mij in Vévey opzocht, voerde
ik over de minister-kwestie een gesprek, waaraan ik de prettigste herinneringen
bewaar. Principieel meeningsverschil bleek er tusschen ons niet te bestaan. In een
brief, de dag na zijn bezoek geschreven, drukte hij zich aldus uit: ‘Ons gesprek nog
eens overdenkende vond ik maar één groot verschilpunt. Ik geloof niet, dat, wanneer
we den oorlog doorkomen en de grondwetsherziening halen zonder ministerschap,
de wenschelijkheid of noodzakelijkheid zich in de eerste jaren na den oorlog of na
de grondwetsherziening zal voordoen.’ De loop der gebeurtenissen zou hem gelijk
geven! Veel genoegen deed mij de brief van Albarda - hij schreef mij geregeld, om
mij op de hoogte te houden - waarin hij, na lezing van mijn rapport, mededeelde,
nog niet geheel overtuigd te zijn, maar de kwestie nog ernstig te moeten overdenken
en vervolgde: ‘Ik erken, dat de ingewikkelde nieuwe verhoudingen, waarin wij staan
en die ons wachten, ‘umlernen’ noodig kunnen maken. Ik zal de moed tot de
verandering van standpunt hebben, als die verandering noodig is.’
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Ik stelde dit rapport in Maart 1916 samen en was toen dus weer voldoende hersteld,
om mijn gedachten over partijzaken te laten gaan. Begin Mei keerde ik naar Holland
terug. Dat ik mij na de thuisreis bizonder goed gevoelde, durf ik niet beweren. Daaruit
vloeide voort, dat ik nog eenige tijd moest wachten, vóór ik mij weer aan mijn werk
in de Kamer kon wijden. Een enkele maal woonde ik de Kamerzitting voor korte tijd
bij, maar eerst na het zomerreces van 1916, hervatte ik mijn gewonen arbeid.
Intusschen woedde al die maanden de oorlog voort. De groote aanvallen van
beide zijden leverden, bij zeer groote verliezen aan menschenlevens, geen grooter
winst op dan eenige vierkante kilometers grond. Ook het geweldige offensief der
Duitschers tegen de Fransche vesting Verdun, Februari-Juli 1916, bleef tenslotte
zonder resultaat van beteekenis.
De centrale legers hadden aan alle zijden stukken van het vijandelijk grondgebied
bezet; Duitschland en zijn bondgenooten hadden in de zomer van 1916 het
hoogtepunt van hun militaire sukcessen bereikt.
Onderwijl had onze Kamerfraktie zich met den meesten ijver gewijd aan de
voorziening in den ekonomischen nood der bevolking. Had ik reeds in mijn rede van
3 Augustus 1914 den eisch uitgesproken, dat er in Nederland geen honger zou
worden geleden, (zie ‘Branding’ bl. 302) - waren door de regeering reeds van meet
af aan verschillende wettelijke maatregelen voorgesteld en door de Kamers
aangenomen, die door de abnormale omstandigheden noodzakelijk waren, - in de
Kamerzitting van 26 Augustus 1914 had ik het noodig geacht, meer in bizonderheden
een program te ontwikkelen ter voorziening in den ekonomischen nood. Ik wees
toen allereerst op het belang dezer zaak voor het behoud van de binnenlandsche
vrede. Ik vroeg de regeering, een inventaris op te maken ‘van de in ons
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landaanwezige levens benoodigdheden met aanwijzing, hoever die strekken’. De
minister, de heer Treub, verklaarde zich daartegen en in zijn boek ‘De Oorlogstijd’
heeft hij later voor die weigering verschillende argumenten aangevoerd. Toch acht
ik het jammer, dat aan mijn eisch niet is voldaan. De regeering had moeten
bedenken, dat omtrent de duur van den oorlog niets was te voorspellen en dat men
zich terzake daarvan niet door verwachtingen mocht laten leiden. Een voorloopige,
globale inventarisatie, die zeker mogelijk was geweest, had gevolgd moeten worden
door een voortdurend toezicht op de stand der levensmiddelenvoorraden gedurende
den ganschen oorlog. Alleen op die wijze had de regeering voor haar maatregelen
een voldoende basis kunnen leggen. Verder spoorde ik de regeering aan, naar het
Engelsche voorbeeld het molestrisiko voor de koopvaart op zich te nemen. Een
wetsontwerp, als hier door mij werd bedoeld, diende de regeering in in Februari
1915, doch de behandeling ervan zou blijven slepen tot het oogenblik, dat de
koopvaart door Duitschlands afkondiging van de verscherpte duikbootenoorlog
ernstig werd bedreigd; toen werd de wet doorde beide Kamers behandeld en
aangenomen en in Juni 1916 afgekondigd. Tenslotte vroeg ik inlichtingen over de
maatregelen tot ondersteuning der behoeftigen, de organisatie daarvan, de middelen,
waarover de steunkomitees konden beschikken en de bij de ondersteuning gevolgde
methode. Daarbij konstateerde ik met instemming, dat in verschillende plaatsen de
steunkomitees hadden begrepen, ‘dat zij absoluut moesten zorgen het karakter van
liefdadigheid te vermijden.’ Als een geschikt middel om dit gewenschte karakter te
verzekeren noemde ik de reeds in enkele plaatsen toegepaste samenwerking met
de vakbeweging. Ik voegde daaraan toe: ‘Laat men goed begrijpen, dat het beste
wat men heeft in de tegenwoordige tijd is, dat er in de arbeidersklasse zelf een stuk
kultuur is en een stuk or-
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ganisatie; laat men dat stuk organisatie aan het werk zetten en begrijpen, dat dat
voor de geheele maatschappij op dit oogenblik het beste is, wat men doen kan.’
Onze fraktie was op deze punten aktief gebleven.
Zoowel Sannes als Schaper, die na Juni 1915 mijn taak als fraktievoorzitter tijdelijk
overnam, bespraken verschillende malen de levensmiddelenpolitiek der regeering
in het algemeen, waarbij zij eenerzijds de regeering aanspoorden tot verscherping
van haar zorg voor de volksvoeding en krachtiger maatregelen, anderzijds het
regeeringsingrijpen in het algemeen, de maximumprijzen en later het beginsel van
overheidsdistributie tegen aanvallen van konservatief-liberale zijde verdedigden.
Reeds in den eersten oorlogswinter was het noodig gebleken, onzen aanhang in
het volk mobiel te maken voor een aktie tegen den dreigenden ekonomischen nood,
om op de regeering pressie uit te oefenen voor zoo krachtig mogelijke maatregelen.
De derde dag van het Arnhemsch kongres in 1915 was aan deze zaak gewijd.
Wibaut en Oudegeest lichtten een resolutie toe, waarin het kongres verklaarde, dat
‘de plicht tot voorziening in (de) ekonomische gevolgen van den oorlog evengoed
door de natie moet worden aanvaard als de kosten der mobilisatie en wat daarmede
in verband staat.’ Bij de diskussies herinnerde ik aan de belofte der regeering, in
Augustus 1914 gegeven, dat er in Nederland geen honger zou worden geleden. Als
de regeering dit woord gestand deed, zouden wij haar steunen; voorzoover zij te
kort schoot, moest zij de druk ondervinden van onze aktie. ‘Wij zijn zeer
doordrongen,’ besloot ik, ‘van de groote beteekenis dezer aktie, die wij nu beginnen,
van de groote politieke beteekenis ervan ook voor de opleving der arbeidersklasse
en wij zijn er ons van bewust, dat wij al onze kracht moeten geven aan deze strijd
tegen de honger.’
Deze aktie werd van den aanvang af in nauwe samen-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

37
werking met het N.V.V. opgezet, waarbij zich later als derde lichaam de Bond van
Arbeiderskoöperaties voegde. Behalve aan de levensmiddelenvoorziening schonken
wij onze aandacht aan een betere regeling der uitkeering aan de gezinnen der
gemobiliseerden en werkloozen.
Op 16 Juni 1916 had te Amsterdam een groote demonstratie plaats, waar onze
eischen voor de strijd tegen de duurte werden gesteld. Ik kon aan die demonstratie
nog niet deelnemen, maar zond haar een telegram van den volgenden inhoud: ‘Hier
betoogt een massa, die niet slechts eischt en protesteert, maar tevens haar
organisaties en persoonlijke krachten levert voor de uitvoering van hetgeen zij
verlangt. Dit is een demonstratie niet slechts van de wil, maar ook van de groeiende
beschaving, het organiseerend vermogen, het politiek inzicht en de scheppende
kracht der moderne arbeidersbeweging. Mogen regeering en Kamer de geweldige
beteekenis dier beweging niet onderschatten. Zonder haar steun zal op den duur
moeilijk te regeeren zijn. Haar glorieuze voortgang, ook in dezen oorlogstijd, moge
allen, die zuchten naar verlossing uit de gruwelen en ellende van het kapitalistische
stelsel, een troost en bemoediging zijn en wij, die medestrijden onder haar vanen,
roepen uit: het is ondanks alles een lust om te leven.’
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II. Grondwetsherziening in oorlogstijd
DE LAATSTE KIESRECHTMEETING - HET WERK DER BEVREDIGINGSKOMMISSIE - HISTORISCHE
BESCHOUWINGEN - CORT VAN DER LINDEN EN DE PACIFIKATIE - DE BETEEKENIS VAN HET
KONSERVATISME

- DE RESULTATEN VAN HET ALGEMEEN KIESRECHT - HET INCIDENT

NIERSTRASZ - EERSTE SYMPTOMEN VAN FASCISME - DE PACIFIKATIE EN DE GRONINGER
MOTIE - DE SAVORNIN LOHMAN ALS POLITIEKE FIGUUR - HET ALGEMEEN KIESRECHT
AFGEKONDIGD

De kiesrechtbetooging van 17 September 1916, bezocht door 40000 betoogers,
bracht mij weer temidden van de socialistische massa. In de nabijheid van het
meetingterrein zagen mijn vrouw en ik een tijd lang de scharen aanrukken, allen
opgetogen en geestdriftig; verschillende groepen arriveerden in autobussen, vaak
van zeer zonderling maaksel. Toen begaven wij ons naar den ingang, waar wij de
besturen en de komiteeleden ontmoetten; de hartelijke stemming van allen deed
warm aan. Nadat Vliegen de meeting had geopend en tal van zangkoren onze
liederen hadden gezongen, sprak ik van een tribune, dicht bij den ingang. De aanblik
der menigte was overweldigend. Na afloop der meeting gingen wij in gezelschap
van Vliegen en zijn vrouw naar zijn woning, om op het balkon de stoet te zien
passeeren, die zoo lang was, dat reeds een gedeelte op de Noordermarkt was
ontbonden, toen nog scharen bezig waren het meetingterrein te verlaten. De heer
de Savornin Lohman vroeg mij later, of mijn kiesrechtstrijders voor mij hadden
gedefileerd, en werkelijk, dien indruk maakten zij, terwijl zij wuivend en juichend ons
passeerden. Zulk een machtig-aangrijpende betooging had ik nog nimmer
bijgewoond. Zij vormde een waardigen inzet voor de behandeling der
Grondwetsherziening in de Kamer.
Bij deze Grondwetsherziening werd het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd
en kwam de bevrediging
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op het gebied van het onderwijs tot stand. De regeering stelde voor, het kiesrecht
te verleenen aan de mannelijke Nederlanders ‘die de door de wet te stellen leeftijd,
welke niet beneden drie en twintig jaar mag zijn, hebben bereikt en aan vrouwelijke
ingezetenen, die aan gelijke voorwaarden voldoen, voor zoover de wet haar daartoe
uit hoofde van niet aan het bezit van maatschappelijke welstand ontleende rechten
bevoegd verklaart.’ De beteekenis van deze laatste zinsnede, waarin de regeering
later ‘voor zoover’ veranderde in ‘indien en voor zoover’, was, dat hiermee de
beletselen tegen vrouwenkiesrecht uit de Grondwet werden gelicht en het niet
denkbeeldige gevaar van ‘dameskiesrecht’ werd gekeerd. (Vgl. ‘Branding’ blz. 13).
De regeering deed verder voorstellen omtrent de invoering van stemplicht, de
opneming van evenredige vertegenwoordiging in de Grondwet en verleening van
passief kiesrecht aan de vrouwen. Het kiesrecht voor de provinciale staten en de
gemeenteraden zou op gelijke wijze worden geregeld.
De grondslag voor de onderwijsbevrediging was gelegd in de zoogenaamde
pacifikatiekommissie, reeds in 1913 door de regeering benoemd onder
voorzitterschap van dr. Bos, waarin Ter Laan en ik voor onze Partij zitting hadden.
Van mijn werk in deze kommissie meen ik een beknopte samenvatting te moeten
geven. Bij de algemeene beschouwingen had ik in de eerste plaats gekonstateerd,
dat een gunstig resultaat van den arbeid der kommissie van groot belang zou zijn,
zoowel voor het peil van het volksonderwijs als voor de Nederlandsche politiek,
daar aan de reeds zoo lang voortwoekerende schoolstrijd de grond zou worden
ontnomen. Dit politiek moment, waarmee de kommissie rekening moest houden,
kon, mijns inziens, een oplossing slechts bevorderen, daar het de partijen moest
leiden tot ingetogenheid bij het stellen van eischen. Ik had mij voorstander verklaard
van een alge-
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meen handhaven der openbare school, omdat deze steeds onder publieke kontrole
staat en er dus voortdurend verbeteringen kunnen worden aangebracht. Anderzijds
achtte ik het noodzakelijk, de finantieele gelijkstelling van het bizonder onderwijs
uitdrukkelijk in de Grondwet op te nemen, en beriep mij, wat de te vorderen
waarborgen betreft, op onze Groninger motie. Behoudens op enkele punten namen
Ter Laan en ik in de kommissie een zelfde standpunt in.
De heer Tydeman kwam in de kommissie op tegen de voorgestelde regeling,
waarbij Katholieke kloosterbroeders en -zusters, voor zoover zij aan kloosterscholen
onderwijs gaven, ook hun salaris van overheidswege zouden ontvangen, daar deze
hun salaris aan hun orde zouden afstaan en daardoor een officieele ‘subsidie aan
die kongregaties’ zou worden gegeven. Tegen zijn opvatting kwam ik in verzet. Ik
zeide: ‘De vraag is alleen, of er onderwijs wordt gegeven door bevoegde personen;
wat deze personen doen met het door hen verdiende geld, behoeft voor de staat
geen punt van overweging uit te maken. Ik zie geen beginsel, waarom men hier
anders tegenover zou staan dan tegenover andere onderwijzers, die ook niet hun
geheele salaris wenschen te verteren.’
Met nadruk betoogde ik, dat ook van het bizonder onderwijs de eerbiediging van
anderer overtuiging moest worden geëischt. ‘Niemand (mag) in zijn godsdienstige
overtuiging worden gekrenkt in dien zin, dat men den kinderen geen verachting en
haat jegens andersdenkenden mag leeren.’ Ik noemde die opvatting ‘zoo
vanzelfsprekend, dat zij niet in de Grondwet of wet behoeft te worden gedekreteerd.
Maar nu de staat ook van de bizondere scholen alle kosten gaat betalen, moet hij
ook in dit opzicht nog nauwer toezien.’ Bovendien eischte ik, dat niet alleen de
godsdienstige, maar ook de politieke overtuiging van andersdenkenden zou worden
ontzien. Reeds in de Grondwetskommissie
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van 1910 had ik voorgesteld, in de Grondwet vast te leggen, eerbiediging van ieders
‘zedelijke en maatschappelijke overtuiging.’
Nog tijdens de werkzaamheden der kommissie overviel mij mijn ziekte, die mij
dwong naar het buitenland te gaan. Op mijn verzoek, mij als lid der kommissie
ontslag te verleenen, antwoordde dr. Bos, dat, aangezien ik de algemeene
beschouwingen der kommissie volledig had bijgewoond en dus slechts de uitwerking
van de toen vastgestelde beginselen was overgebleven, het beter werd gevonden,
dat ik lid der kommissie bleef en het eindrapport mede onderteekende.
In dat rapport gaf de kommissie een koncept-lezing voor een gewijzigd artikel
192, het onderwijsartikel in de Grondwet, benevens een wetsontwerp ter uitwerking
van de daar vastgelegde beginselen. Het voorgestelde Grondwetsartikel werd in
het regeeringsvoorstel ongewijzigd overgenomen; het bevatte o.a. de volgende
passages: ‘Overal in het Rijk wordt van overheidswege de gelegenheid gegeven
tot het ontvangen van voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs....
De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele uit de openbare kas te
bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor
zoover het bizonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.... Het bizonder
algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden
voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare
kas bekostigd.’
In mijn eerste rede bij de algemeene beschouwingen wees ik op het politiek verband
der beide te behandelen onderwerpen, het algemeen kiesrecht en de
onderwijs-pacifikatie, dat een gelijktijdige behandeling motiveerde. ‘Het is toch in
werkelijkheid er om te doen,’ zeide ik, ‘in onze Grondwet op te nemen de resultaten
van

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

42
twee processen van politieke ontwikkeling in ons land: vooreerst de finantieele
gelijkstelling van het openbaar en het bizonder onderwijs en ten andere de volledige
invoering van het algemeen kiesrecht. Die beide processen zijn te beschouwen als
een reaktie op het optreden der liberale bourgeoisie sinds 1848. In dit opzicht bestaat
er tusschen beide een zeker historisch verband. De liberale bougeoisie duldde het
bizonder onderwijs, maar erkende en verzorgde het niet. Op het toppunt van haar
macht gekomen, sprak zij het bekende woord, dat dan de minderheden maar moeten
worden onderdrukt.... Diezelfde bourgeoisie had met een zeer beperkt en aan een
hooge census gebonden kiesrecht alle macht des staats voor zich geüsurpeerd....
Het is wel eigenaardig, dat de strijd voor de verwezenlijking dezer denkbeelden, de
strijd eenerzijds tegen het ontkennen van het recht van het vrije onderwijs, tegen
het ontkennen van het algemeen staatsbelang, dat er in een goed bizonder onderwijs
is gelegen, en anderzijds tegen het ontkennen van het recht van elk burger om
aandeel te nemen aan het bestuur van de staat, aanleiding heeft gegeven tot het
groot worden in ons land van twee politieke partijen. Het ontkennen van het recht
der godsdienstige en door godsdienstige beweegredenen geleide partijen, heeft
haar niet kleiner en zwakker gemaakt, maar integendeel ten gevolge gehad een
politieke worsteling, die ze groot heeft gemaakt, groot in de politiek, maar ook doen
wortelen dieper en dieper in de ziel van een gedeelte van ons volk. En de onwil om
in ons land tijdig in te voeren het algemeen kiesrecht, heeft een beweging in het
leven geroepen in een klasse, wier behoefte aan politieke uitleving eischte, dat het
algemeen kiesrecht zou worden ingevoerd en heeft ten gevolge gehad het ontstaan
en steeds verder groeien van een groote sociaal-demokratische partij in ons land.’
Ik wees er op, dat als de meeste partijen bij het steunen van deze dubbele
Grondwetsherziening een jaren-
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lang verdedigd standpunt moesten loslaten en de moeilijke taak hadden, die
verandering aan hun kiezers duidelijk te maken, onze Partij door het steunen der
voorstellen slechts voortging op een oude weg; reeds in 1902, immers, hadden wij
in onze Groninger schoolmotie de onderwijspacifikatie voorbereid. Ik voegde hieraan
toe een woord ‘van dankbare en eerbiedige hulde’ aan minister Cort van der Linden,
den man, die de beide onderwerpen had durven aanpakken. Het algemeen kiesrecht
was hem door den uitslag van de verkiezingen van 1913 voorgeschreven, doch tot
pacifikatie op onderwijsgebied, zoo zeide ik, ‘heeft hij zelfstandig leiding en initiatief
genomen, een initiatief, dat menig gewezen hoofd van rechtsche ministeries dezen
bewindsman moge benijden,’
Het is en wordt dikwijls voorgesteld, alsof de heer Cort van der Linden, om de
rechtsche partijen het algemeen kiesrecht te doen aanvaarden, haar met gelijkstelling
van het onderwijs heeft willen paaien. Niets is minder juist. Het denkbeeld, dat
politieke berekening hem heeft gedreven tot gelijktijdige behandeling der beide
onderwerpen, is volkomen uitgesloten, daar het verleden van den heer Cort van
der Linden het aan de orde stellen van beide kwesties volkomen motiveerde. Niet
alleen had hij reeds in zijn in 1886 verschenen werk ‘Richting en beleid der liberale
partij’ geschreven: ‘Zoolang het stemrecht niet wordt begeerd, is er geen reden het
te geven; zoodra het door medeburgers wordt verlangd, is er geen recht het te
onthouden.’ Maar ook had hij het eenzijdig en afwijzend standpunt der liberalen
tegenover de bizondere school reeds lang geleden bestreden. Zoo lezen wij in zijn
inaugurale rede bij de aanvaarding van zijn Groningsch professoraat het volgende:
‘Maar niet hij is waarlijk vrijzinnig, die gewetensvrijheid eischt, maar het
gemoedsbezwaar van zijnen broeder richt, die het dwingt om in te gaan in mijne
kerk verafschuwt, maar het dwingt om in te gaan in

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

44
mijne school erkent.’ Bovendien kon hij zich in de Kamer beroepen op Thorbecke,
die in een brochure van 1829 het goed recht van het bizonder onderwijs, ja, de
verplichting tot steun daarvan door de staat, aldus had gekenschetst: ‘In geen ander
(onderwerp) heeft dus de regeering meer reden, zich zelve te wantrouwen, de vrije
pogingen en praktische proefnemingen van partikulieren te eeren, ja, derzelver
onderstand en medewerking aan zich te verbinden.’ Het was zijn reeds lang te voren
uitgesproken overtuiging, die Cort van der Linden moest drijven tot de
samenkoppeling dezer onderwerpen, die in zooverre overeenkwamen, dat zij ons
land verlosten van een dubbel onrecht, door de liberale partij in haar bloeitijd
gepleegd, en waardoor de politiek van het Nederlandsche volk vrijwel in een impasse
was geraakt.
Een uitvoerige beschouwing wijdde ik aan de geschiedenis der kiesrechtbeweging
en de groote rol, daarin door de arbeidersbeweging gespeeld. De heer de Meester
meende daartegenover het vaderschap van de beweging voor algemeen kiesrecht
te moeten opeischen voor de liberalen, door te verwijzen naar het komitee voor
algemeen kiesrecht, dat reeds in 1879 door Pekelharing en zijn geestverwanten
was gesticht. In mijn repliek haalde ik de geschiedenis toen nog wat verder op, aan
de hand van een artikel van Pekelharing, en herinnerde eraan, dat de door den heer
de Meester genoemde beweging voor algemeen stemrecht weer was voortgekomen
uit het komitee ‘ter bespreking van de sociale kwestie’, dat reeds in 1870 was
gesticht. Het ontstaan van dat komitee zelf stond in direkt verband met het eerste
optreden van een zelfstandige arbeidersbeweging in ons land, waar in die jaren ook
de eerste Internationale haar sektie had. Dit komitee stelde in zijn tweede vergadering
van 1871 het algemeen kiesrecht aan de orde; en Pekelharing geeft duidelijk
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aan, dat deze bespreking in verband stond met een vergadering van arbeiders,
eenige dagen te voren te Amsterdam onder voorzitterschap van den ouden Gerhard,
lid der eerste Internationale, gehouden, aan de ‘Vertegenwoordiging van de arbeiders
in de staat’ gewijd, waar ook het algemeen kiesrecht was behandeld. Die vergadering
had aangetoond, dat toen reeds hier te lande onder de arbeiders een beweging
voor het algemeen kiesrecht in opkomst was. Daarnaast ontstond een demokratische
beweging onder de burgerij, de ‘Kathedersocialisten’, Het één was de aanvulling
van het ander, maar voorop stond de beweging in de klasse, die de zaak aanging.
De heer Loeff beweerde, dat de vrucht van het algemeen kiesrecht nu eerst rijp
was en kon worden geplukt en dat het aan de tegenstand van de Katholieken en
andere konservatieven te danken was, dat zij niet vóór de tijd van haar rijpheid was
geplukt. Volgens die redeneering zou aan hen, die het meest hadden gedaan om
het planten van die vrucht tegen te gaan en het rijp worden te belemmeren, de
eigenlijke verdienste voor de tot stand koming van het algemeen kiesrecht toekomen.
In mijn repliek liet ik niet na, op die dwaze bewering krachtig te antwoorden.
Intusschen geeft de opmerking van den heer Loeff mij aanleiding om een enkel
woord te zeggen over de beteekenis van het konservatisme in de politieke
geschiedenis. Als men vecht voor het tot stand komen eener hervorming, is men
geneigd in hen, die zich daartegen uit konservatisme verzetten, slechts vijanden en
dwarsdrijvers te zien. Zoo eenvoudig echter is de zaak niet. De vooruitstrevende
en de behoudende elementen in de maatschappij, de voorstanders van het nieuwe
en die van het oude, staan zeker in bedoeling tegenover elkaar en het ligt dus voor
de hand, dat zij elkaar met de uiterste inspanning bestrijden, maar zij vormen toch
een geheel van krachten voor de maatschappelijke
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ontwikkeling, waarbij de eene kracht even noodzakelijk is als de andere. Wij werken
als sociaal-demokraten voor een nieuw voortbrengingssysteem, waarin de
arbeidersklasse van thans de leiding zal hebben en wij stuiten bij die strijd op
onvermoeide en felle tegenstand bij de aanhangers van het tegenwoordig
produktiestelsel. Van algemeen historisch standpunt bezien, echter, heeft ook de
tegenstand zijn belang voor het door ons nagestreefde doel en vindt daarin zijn
rechtvaardiging. Die tegenstand dwingt de arbeiders, zich rekenschap te geven van
hun ideeën, van de plichten, die op hen rusten bij het bekleeden van funkties, zoowel
in het politiek als in het ekonomisch leven en van de bekwaamheden, die vereischt
worden om die plichten te vervullen. Rusland toont ons de gevolgen van het gebrek
aan deskundige leiding bij een plotselinge overwinning der arbeiders, die zich niet
voldoende in de strijd met een konservatieve macht hebben kunnen scholen. Het
bestaan van een konservatieve macht kan in bepaalde gevallen en voor bepaalde
zaken een stimulans zijn voor het verwerven van die bekwaamheden en politieke
eigenschappen, zonder welke het beoogde doel moet mislukken.
Of het algemeen kiesrecht in 1917 reeds als een rijpe vrucht was te beschouwen,
kan zelfs worden betwijfeld. De groote vraag is, of het volk rijp was en deze vraag
is voor verschillende beantwoording vatbaar. Reeds vroeger wees ik er op, dat het
de groote sociale krachten zijn, die het politieke leven beheerschen. Het ongeluk
van de tegenwoordige politiek ligt voor een groot stuk daar in, dat die krachten meer
dan ooit zijn versnipperd en in het moderne partijwezen niet tot hun recht komen.
Ook binnen de arbeidersbeweging, die zich op de grondslag van de klassenstrijd
stelt, is de sociale eenheid verbroken. Kommunisme, ultra-reformisme, anti-marxisme,
afgewisseld door allerhand religieuze stroomingen, zijn getreden op de plaats, voor
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den oorlog door de sociaal-demokratie ingenomen, in één krachtige eenheid van
willen en werken. Zoo is de voorhoede van de politieke arbeidersbeweging gebroken.
Deze splitsingen, gevoegd bij de verdeeldheid tengevolge van het bestaan eener
kerkelijke arbeidersbeweging, staan een vruchtbaar gebruik van het algemeen
kiesrecht in de weg.
Op blz. 253 en 254 van ‘Wording’ sprak ik over het verschil tusschen de
verouderde, liberale, zuiver intellektualistische opvatting van het kiesrecht, en die
van Cort van der Linden, geformuleerd in het woord: ‘De sociale beweging beheerscht
de politiek.’ Van dat woord schreef ik: ‘Uit het doode liberale intellektualisme werd
de strijd voor het algemeen kiesrecht overgebracht op het levende gebied der sociale
bewegingen.’ Ik wil mij hier over de toen gemaakte tegenstelling nader uitspreken.
Die sociale bewegingen toch, waarvan de strijd voor het algemeen kiesrecht de
zuivere uitdrukking was, zijn zonder een zekere mate van intellektueele inspanning
en ontwikkeling op den duur voor de arbeiders niet voldoende gebleken. Zoolang
de socialistische arbeidersmassa achter haar leiders staat en dus het intellekt van
deze haar denken bezielt, gaat alles goed, maar zoodra dat niet meer het geval is,
wordt de zaak anders. Dan kan de leiding gemakkelijk onder den indruk van
burgerlijke stroomingen geraken, hetwelk op zijn beurt er weer toe meewerkt, een
gedeelte der volgelingen ten prooi te doen vallen aan denkbeelden en bevliegingen,
die langzamerhand in een nieuwe leer zijn overgegaan en die scherpe tegenstelling
hebben teweeg gebracht, die zich nu tusschen kommunisten en sociaal-demokraten
openbaart. Wat eenmaal slechts oppositie in de beweging was, wordt nu een
zoodanige mate van felle vijandschap, dat wederzijdsche verkettering alle
samenwerking onmogelijk maakt. Aan de eene zijde een overdrijving, die men
‘Kamer-politiek’ zou kunnen noemen, aan de
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andere een, die gevoeglijk met de naam van ‘straatpolitiek’ kan worden bestempeld.
Het ééne, allen verbindende doel der arbeidersbeweging, haar élan, haar
onweerstaanbaarheid, die in vroegere tijden onze glorie waren, zijn gebroken.
Het moet worden toegegeven, met erkenning van de diensten, die het algemeen
kiesrecht in het bizonder aan de arbeidersklasse heeft bewezen, dat toch de werking
daarvan in de verschillende landen niet in voldoende mate is ten goede gekomen
aan de maatschappelijke ontwikkeling. Dat ligt echter niet zoozeer aan het algemeen
kiesrecht, als wel aan de inherente gebreken en leemten van het parlementaire
stelsel. Het parlementaire stelsel berust op de fiktie, dat de gekozen
volksvertegenwoordiging voldoende bekwame elementen bevat, om de groote
ekonomische en andere vraagstukken, waarover het parlement heeft te beslissen,
deskundig te behandelen. In het hoofdstuk over het politiek systeem der
sociaal-demokratie kom ik op deze punten terug. Dit politiek systeem werd op
merkwaardige wijze door den heer Rutgers ter sprake gebracht. Hij konstateerde,
dat de rechterzijde bij deze gelegenheid de nederlaag leed ten opzichte van het
organisch kiesrecht, waarvoor zij immer had gestreden. Troost vond hij echter in de
verwachting, dat eenmaal het denkbeeld, door mij te Stuttgart uitgesproken in mijn
beschouwing over een nieuw politiek systeem der sociaal-demokratie, tot uitvoering
zou komen. (Zie ‘Branding’ blz. 24-26).
Inzake het vrouwenkiesrecht nam de regeering het standpunt in, dat invoering
daarvan thans op de tegenstand van de rechterzijde zou moeten afstuiten en dat
de herziening zich daarom tot het wegnemen van de beletselen uit de Grondwet
moest bepalen. Het vrouwenkiesrecht is, zooals men zich herinnert, steeds mijn
zwakke punt geweest en ik begrijp zeer goed, dat ik
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mij daardoor geenszins tot een persona grata bij onze vrouwen heb gemaakt. Ik
moet deze impopulariteit met berusting dragen en ik moet toegeven, dat mijn houding
bij deze Grondwetsherziening, al heb ik het noodige voor direkte invoering van
vrouwenkiesrecht gedaan, niet zoo enthusiast en vurig is geweest, als onze vrouwen
wel hadden gewild. Zoo rust op mij onherroepelijk de blaam van zwakheid, die mij
ten opzichte van dit vraagstuk heeft gekenmerkt.
Ik gaf de regeering toe, dat haar argument, aan de houding tegenover het
vrouwenkiesrecht van de konservatieve elementen in beide Kamers ontleend,
moeilijk kon worden ontkend en verving daarom het oorspronkelijk door van Leeuwen
en mij ingediende amendement, waarbij de direkte invoering van het
vrouwenkiesrecht in de Grondwet zou zijn voorgeschreven, door een motie, waarvan
de behandeling tot later werd uitgesteld.
Van den beginne af hebben de radikalen, later de vrijzinnig-demokraten, de zaak
van het vrouwenkiesrecht tegen onze Partij en tegen mij in het bizonder uitgespeeld.
Die houding is tot het eind toe volgehouden, getuige de indiening van het
wetsontwerp-Marchant in 1918, waarmede zij aan de eenige vrouw in de Kamer de
gelegenheid, om hier voor de rechten van haar sexe op te komen, ontnamen. In
1916 was het de vrijzinnigdemokraat Koster, die zich met den aanval op mijn
standpunt in dezen belastte. Wie de redevoering naleest, waarin ik zijn aanval
beantwoordde, zal daarin een zekere irritatie opmerken. Men had mij op een zwak
punt getroffen en ik bleek nog niet voldoende geharnast tegen het door mij als klein
gevoelde spel, dat men tegen mij speelde. Ook mijzelf werd hierdoor duidelijk, dat
ik nog niet volkomen hersteld was.
Ik betoogde in mijn rede, dat opening van de mogelijkheid van vrouwenkiesrecht
reeds een belangrijke stap vooruit was en trachtte met die bemoedigende
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woorden ook aan onze vrouwen, de leidsters der socialistische vrouwenbeweging,
een hart onder de riem te steken. Wij hadden omstreeks deze tijd met die leidsters
een bijeenkomst in het gebouw van de Kamer en bij die gelegenheid maakten zij
op mij een indruk, alsof een verpletterende nederlaag haar had getroffen. De
bijeenkomst kreeg daardoor het karakter van een begrafenisplechtigheid en het
gelukte niet, de strakke uitdrukking van verslagenheid van haar gelaatstrekken te
doen verdwijnen. Mijn toen geüite geruststellende voorspelling, dat door de drang
der omstandigheden invoering van vrouwenkiesrecht spoedig onvermijdelijk zou
zijn, is binnen een paar jaar uitgekomen.
De artikelsgewijze beraadslagingen liepen o.a. over de stemplicht; over een
amendement van van Leeuwen en mij, om de in de Grondwet vastgestelde
minimumleeftijd voor het verkrijgen van het kiesrecht van 23 tot 21 jaar te verlagen;
en over een amendement van mij, om in de Grondwet het beginsel van enkelvoudig
kiesrecht vast te leggen, daar de door de regeering voorgestelde tekst de
mogelijkheid van meervoudig kiesrecht openliet. Het amendement van van Leeuwen
en mij werd verworpen. Het laatste amendement werd aangenomen, zoodat de
Grondwet nadrukkelijk zegt: ‘Ieder kiezer brengt slecht één stem uit’. De heer Huart
zegt in zijn boek over de Grondwetsherzieningen van 1919 en 1922 aangaande
deze nieuwe zin in artikel 80: ‘Verre van overbodig te zijn behoort, wanneer ik mij
niet bedrieg, de aan het eerste lid toegevoegde zinsnede tot de integreerende
bestanddeelen van de grondwettelijke kiesrechtregeling.’
De fraktie was over de stemplicht verdeeld. Ik behoorde tot de leden, die zich
verzetten tegen deze maatregel van reaktionairen aard, die de bedoeling had om
de politiek onverschilligen en -onbenulligen naar de stembus te drijven. Terwijl
Mendels een poging deed,
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de stemplicht geheel uit het Grondwetsartikel te doen vervallen, achtte ik mij verplicht,
aan een door Schaper ingediend amendement, de vrucht van een kompromis in de
fraktie, mijn stem te geven. Het amendement bedoelde, de stemplicht in de Grondwet
fakultatief te stellen.
Dat de beraadslagingen over een zoo eenvoudig onderwerp, als de door de
regeering voorgestelde verhooging van de vergoeding der Kamerleden, zulke
tooneelen van woede en verontwaardiging in de Kamer zouden teweeg brengen,
als waartoe de rede van den vrij-liberalen heer Nierstrasz aanleiding gaf, had ik niet
kunnen denken. Deze heer, één der voormannen in de scheepvaartwereld, had aan
de debatten over de Grondwetsherziening nog geen deel genomen. Hij had zich in
de Kamer alleen onderscheiden als de behartiger van de speciale belangen der
handelsondernemers, wier onvermoeide verdediger hij was, o.a. bij zijn strijd tegen
de stuwadoorswet en bij zijn optreden naar aanleiding van de torpedeering der
Tubantia. Het bleek, dat hij het voorstel tot verhooging van de vergoeding der
Kamerleden een geschikte gelegenheid achtte, om zijn reaktionaire en volksvijandige
lusten bot te vieren. De regeering stelde niet alleen voor, de vergoeding van f 2000.tot f 3000.- te verhoogen, maar wilde ook een presentiegeld invoeren. Ik wil wel
zeggen, dat dit laatste, door een amendement Rutgers ten slotte uit het voorstel
gelicht, mij minder bekoorde, maar ik had geen termen gevonden, er tegen op te
komen.
Bij de behandeling van dit artikel uitte de heer Nierstrasz zijn verbeten woede en
venijnigen afkeer van de ‘beroepspolitici’, van al diegenen, die zich aan het
parlementaire werk geheel wijdden, en daarin de uitleving hunner beste gevoelens
vonden. Eerst wierp hij een smet op die Kamerleden, die lid waren van de
kommissies, ingesteld om de ondernemers op de vingers te zien; - kommissies, die
zeker noodig waren in dezen oologs-
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tijd en waartoe hij nota bene zelf behoorde. Daarna fulmineerde hij tegen de
behandeling in oorlogstijd van zaken als het algemeen kiesrecht en de
onderwijsbevrediging, en stelde tegenover hen, die zich met hart en ziel aan de
politieke belangen van het volk gaven, diegenen, welke als hij slechts een klein
gedeelte van hun tijd aan de behartiging der parlementaire zaken besteedden.
Onder deze rede was het zeer onrustig in de Kamer. Ieder gevoelde uit de bitse
en venijnige toon, waarop deze insinuaties werden voorgelezen, dat deze man bezig
was de Kamer en haar arbeid naar beneden te halen en te spekuleeren op de
onpolitieke massa, die het belang der onderwerpen, waarmee wij bezig waren, niet
inzag. De rede kulmineerde in de volgende woorden: ‘En nu komt de minister en
laat met een hautain gebaar, zonder eenige toelichting en à fortiori zonder eenige
argumentatie, enkele rijksdaalders vallen in de hand van den afgevaardigde, die
naar mijn meening liever zijn kiezers zand in de oogen strooit dan zijn plicht naar
de ruimste opvatting vervult; of van den afgevaardigde, die zich vastklampt aan zijn
mandaat als middel van bestaan. Wordt dit voorstel aangenomen, dan zal daarmede
in de Grondwet worden vastgelegd een gedachte, een opvatting, die ik niet aarzel
als verderfelijk te merken.... Maar wat klaag ik? Chaque peuple a le gouvernement
qu'il mérite. Elke Kamer ondervindt van de regeering de behandeling, die haar
toekomt.’
In den aanvang van de rede van den heer Nierstrasz, die aan de rechterzijde zijn
plaats had en door vele leden, die hem interrumpeerden, was omringd, had ik mij
aan de linkerzijde teruggetrokken. Ik had een zeker voorgevoel, dat het mij met het
oog op mijn gezondheidstoestand minder zou passen, mij door dezen kapitalistischen
demagoog te laten opwinden. Intusschen kwam één mijner vrienden, die steeds op
de bres stond
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als er emotie te maken of te verwachten viel, mij met aandrang aansporen, mij in
de strijd te begeven en eenmaal aan dat verzoek voldaan hebbend en mij onder de
toehoorders van Nierstrasz scharend, werd ik meer en meer door woede, ja door
razernij, aangegrepen. Dat deze politiek-bekrompen, echt-materialistische
bevorderaar van de belangen der reeders en andere groot-kapitalisten hier aldus
optrad en zelfs beweerde, in de Kamer zijn ‘idealen’ te hebben verloren, was mij
onverdragelijk. En tusschen de verontwaardigde interrupties der anderen plaatste
ik de mijne: ‘Jij bent een gewone scharrelaar! Jij komt hier op voor je kapitalistische
belangen!’; enz. Ik had alle beheersching over mijzelf verloren. ‘Onder de
verontwaardiging’ schreef de overzichtschrijver van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, ‘mengde zich allengs bezorgdheid voor den heer Troelstra, dien wij nog
nooit zoo driftig gezien hebben, die doodsbleek telkens opnieuw opstoof en tenslotte
slechts met moeite door mr. van Veen en anderen gekalmeerd en bedwongen werd,
toen hij uit de bank, waar hij was neergezegen, en een ijlings aangeboden glas
water had leeggedronken, opnieuw in de richting van den spreker wilde vliegen....
Geheel de oude is de afgevaardigde voor Leeuwarden blijkbaar nog niet.’
Toen de heer Nierstrasz zijn rede beeindigd had, bleef de opwinding voortduren.
Minister Cort van der Linden trad op den spreker toe en deed hem ernstige verwijten
en de oude heer de Savornin Lohman beet hem toe: ‘dat is een door en door
gemeene redevoering, die u daar gehouden hebt.’ Tevergeefs trachtte de voorzitter
de orde te herstellen. Ik was nog allerminst gekalmeerd en riep Nierstrasz toe: ‘Durf
jij hier van idealen spreken? Jij.... Jij.... Er uit!.... Er uit!....’ In de Telegraaf beschreef
de heer Hans de situatie aldus: ‘Boven alles uit stond en schreeuwde de heer
Troelstra. Hij was op een bank gaan staan, angstig-bleek, trillend
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over zijn gansche lijf.... Wat durft gij over idealen spreken? Wat durft gij ons te
beleedigen?.... Ieder oogenblik vreesden wij een ongeluk als gevolg van de
opwinding, waarin hij verkeerde. Ook anderen maakten zich angstig en de heer
Duys beet den heer Nierstrasz toe: Pas op, als er wat met Troelstra gebeurt, zullen
wij het je inpeperen.’ Het was dr. Scheurer, die mij tenslotte uit de zaal leidde en
weer tot mijzelven bracht. Ik heb van het incident geen nadeelige gevolgen
ondervonden en slechts de volgende dagen de Kamerzittingen niet kunnen bijwonen.
In de volgende zitting sprak de heer Nierstrasz enkele woorden, die met wat goede
wil als een verontschuldiging konden worden opgevat Onmiddellijk daarna nam
echter minister Cort van der Linden het woord, om hem nog eens op strenge toon
op het ongepaste van zijn optreden te wijzen. Mijn opwinding was, behalve uit mijn
gezondheidstoestand, te verklaren uit het feit, dat mij door het optreden van
Nierstrasz plotseling werd onthuld, wat ons te wachten stond. De tegenstanders
van het algemeen kiesrecht en de arbeidersbeweging zouden trachten hun
tegenstand, die in de Kamer op normale wijze geen sukces meer had, naar een
ander terrein over te brengen. De arbeiders stonden op het punt, het algemeen
kiesrecht te veroveren; hun invloed in het parlement was niet meer te keeren. Thans
ging het er om, dat parlement zelf onpopulair te maken, het zoo mogelijk aan de
verachting des volks prijs te geven. Hier kwam het fascisme om de hoek kijken, nog
voordat het vorm had aangenomen en wij zouden ons hebben voor te bereiden op
een periode van strijd tegen de anti-politieke elementen, die in alle lagen van het
volk aanwezig waren, doch zich nu onder leiding van de bedreigde groot-kapitalisten
konden organiseeren. Heeren als Nierstrasz en kornuiten kunnen zich redden buiten
het kiesrecht.
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Hun geld, hun ekonomische macht zijn voldoende om in verbinding met hun invloed
op de anti-politieke elementen in het volk, de regeering te beheerschen. Daarom
was voor mij het geval-Nierstrasz meer dan een incident; het was een symptoom,
een oorlogsverklaring.
De heer Nierstrasz heeft enkele maanden later een brochure uitgegeven, waarin
hij zijn optreden toelicht en als een moedige daad voorstelt. Deze brochure bracht
de bevestiging van mijn verwachting, dat wij hier niet met een eenvoudig incident,
maar met het begin van een groote aktie te doen hadden. Hij beweerde, dat zijn
woorden weergaven ‘hetgeen sinds eenige tijd en in voortdurend sterker mate
omgaat in de ziel van het Nederlandsche volk’, en sprak van een ‘grooter wordende
verwijdering tusschen volk en volksvertegenwoordiging’. Van de tijdelijke
ontstemming, door den oorlogstoestand veroorzaakt, maakte hij misbruik om tegen
het parlement te hitsen. In den heer Elout van het Handelsblad vond hij een
medestander, die schreef, dat Nierstrasz veel instemming had gevonden en dat die
instemming niets te maken zou hebben met ekonomische tegenstellingen, maar te
vinden was ‘onder armen en rijken; onder groote en kleine lui.’
Bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voor 1917, in
December, kwam ik op de zaak terug. Ik erkende, dat de rede van Nierstrasz in
verschillende kringen was ingeslagen en zocht de oorzaak daarvan vooral in de
omstandigheid, ‘dat er in ons volk tegenwoordig een politieke malaise bestaat, die
uitstekend is te verklaren en die wel voor het grootste deel samenhangt met de
neutraliteitspolitiek, waartoe onze regeering is gedwongen.... De neutraliteitspolitiek
dwingt de regeering, de Kamer, de pers, het geheele publiek, veel initiatief het
zwijgen op te leggen.... De stemming, die in ons volk heerscht, wordt van sommige
zijden sterk geprikkeld, om niet te zeg-
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gen geëxploiteerd, door aanvallen op parlement en regeering, wegens de
ingetogenheid, die wij ons moeten opleggen en wegens de onmogelijkheid, waarin
wij ons bevinden, door daden uiting te geven aan zooveel, dat niet alleen door de
leden der Kamer maar zeker ook door de leden der regeering als mensch dikwijls
zeer pijnlijk wordt gevoeld’. Ik wees vervolgens op alles, wat ons volk op ekonomisch
gebied te verduren had; en besprak tenslotte het politiek-ekonomisch element, dat
in de anti-parlementaire stemming werkte: ‘De hoek, waaruit de stem kwam tegen
het parlement, die stem, die weerklank heeft gevonden, er is gezegd: dat was de
vrij-liberale hoek; ik zeg: neen, mijnheer de Voorzitter, dat was niet de vrij-liberale
hoek, dat was niet een politieke partij, die hier gesproken heeft; dat is geweest een
groot-kapitalistische hoek. Wij beleven op het oogenblik de wording van een
antagonisme tusschen de vermeerderde politieke macht van de arbeidersklasse en
de sterk zich vermeerderende ekonomische macht van betrekkelijk kleine groepen
in ons volk. Het groot-scheepvaartkapitaal, het Finanzkapital, het koloniale
grootkapitaal, dat heb ik vertegenwoordigd gezien in dien aanval op de Kamer.’
De onderwijspacifikatie vond in de Kamer vooral bestrijding van liberale zijde. Bij
de openbare onderwijzers sloeg de liberale oppositie, in wier naam vooral de heeren
Tydeman, Otto en Eerdmans in het krijt traden, meer in, dan door mij wenschelijk
werd geacht, en ik vond het daarom noodig, met kracht tegen deze heeren op te
treden.
In het P.B. had ik er op aangedrongen, de Partij op een buitengewoon kongres
gelegenheid te geven, haar standpunt in zake het onderwijsartikel te bepalen. Ik
wilde gaarne voor de geheele Partij de konklusies der pacifikatiekommissie
verdedigen. Om praktische redenen evenwel besloot het P.B., slechts een partijraads-
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vergadering over deze zaak bijeen te roepen. Bij mijn inleiding van de besprekingen
zeide ik o.a.: ‘Bergen dus deze wetsvoorstellen in zich de vervulling van menigen
eisch, door onze Groninger motie gesteld, de laatste zinsnede van deze motie
verklaart zich alleen onder “geheele” voldoening aan alle daarin belichaamde eischen
voor de gelijkstelling. “Alles of niets”! Onze gebruikelijke taktiek is dat niet. Wij zijn
gewoon het mindere te aanvaarden in afwachting van het meerdere, dat volgen
moet. En wanneer wij nu overwegen, dat het Grondwetsartikel de vrije weg effent
naar alle verbeteringen, welke wij beoogen en zien, wat in de wetsvoorstellen der
kommissie daarvan terecht komt, dan dienen wij ons wel twee maal te bedenken,
vóór wij ons tot een afwijzende houding zouden laten verlokken door de oppositie
van konservatief-liberalen, die zich als de “frontmakers” bij uitnemendheid voor de
openbare school opwerpen.... Hoofdzaak is en blijft, goed in te zien, dat de
waarborgen, welke onze Groninger motie voor de gelijkstelling eischt, dan eerst
aan de orde komen, als de gewone wetgever zijn taak zal aanvangen.’
Het viel niet te ontkennen, dat de laatste woorden van de Groninger motie, die
de ‘geheele’ voldoening van alle daarin gestelde voorwaarden eischte, een uitlegging
toeliet, waarmede ons optreden bij de Grondwetsherziening in strijd was. De
tegenstanders tegen de gelijkstelling binnen de Partij maakten en maken van die
woorden dan ook dankbaar gebruik. De bedoeling van die laatste alinea was echter
deze: wij willen een definitieve oplossing van de schoolkwestie, geen gedeeltelijke.
Voor zoo'n gedeeltelijke oplossing, waarbij de rechterzijde beetje bij beetje telkens
wat meer subsidie zou binnenhalen, zonder daar tegenover eenige waarborg te
geven, scheen onder het ministerie-Kuyper, dat in 1902 aan het bewind was, gevaar
te bestaan.
In de resolutie, aan het slot der besprekingen vastge-
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steld, aanvaardde de partijraad het regeeringsvoorstel voor artikel 192 ‘in zijn
algemeene strekking’, doch verklaarde het een leemte in het regeeringsvoorstel,
‘dat de waarborg van materieele gelijkwaardigheid’ daarin niet uitdrukkelijk was
opgenomen. Op het Paaschkongres van 1917, waar de oppositie alle gelegenheid
kreeg, haar standpunt toe te lichten, zou duidelijk blijken, dat de Partij in groote
meerderheid de noodzaak en positieve voordeelen der pacifikatie begreep.
In aansluiting aan de resolutie van de partijraad wees ik in mijn rede bij de
algemeene beschouwingen op het ontbreken in het door de regeering voorgestelde
artikel van het ‘beginsel van gelijke deugdelijkheid’ van het bizonder en openbaar
onderwijs. ‘In het artikel wordt de finantieele gelijkstelling uitgesproken en ook de
vrijheid van richting, maar wat daartegenover staat en een stilzwijgende konditie is
geweest, het beginsel der gelijke deugdelijkheid, behoorde in een kompromis-artikel
ook te zijn opgenomen.’ Zooals men weet, is bij de eindredaktie van artikel 192 in
de hier-aangewezen leemte voorzien. Gerhard behandelde de historische
ontwikkeling van de onderwijskwestie in ons land in een zeer doorwerkte rede, die
algemeen waardeering vond. Ter Laan sprak over de beteekenis van de bevrediging
voor het peil van het onderwijs. Daarbij besprak hij de mogelijkheid, dat door de
schending van de geest van de openbare school, de arbeidersbeweging, speciaal
in het Zuiden, gedwongen zou kunnen worden, niet om socialistische sektescholen
te stichten, maar wel om neutrale bizondere scholen op te richten. In mijn repliek
sprak ik in gelijke geest over deze kwestie, die inmiddels in Zuid-Limburg reeds van
praktische beteekenis is geworden.
Over het algemeen trachtten de sprekers der verschillende partijen bij de
algemeene beschouwingen de geesten voor te bereiden voor het aanvaarden van
de pacifikatie-idee en voor een loyale uitwerking daarvan
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bij de onderwijswet, die artikel 192 zou uitvoeren. Een dergelijke voorbereiding was
wel noodig, daar bij de jarenlange strijd over het onderwijs vele bittere woorden
waren gevallen en onjuiste voorstellingen waren gekweekt, die, werden zij niet bij
deze gelegenheid weersproken, het doen aanvaarden der pacifikatie door de massa
van ons volk onmogelijk zouden maken.
Belangrijk waren de redevoeringen van den heer de Savornin Lohman. Hem viel,
als vice-voorzitter der pacifikatie-kommissie, de taak ten deel, haar rapport te
verdedigen, nu haar even bekwame als sympathieke voorzitter, dr. Bos, die inmiddels
overleden was, bij deze behandeling van haar arbeid werd gemist. De heer Lohman
heeft zich bij de pacifikatie van zijn beste zijde doen kennen. Al zijn groote
scherpzinnigheid, ervaring en staatsmanswijsheid wendde hij aan, om de pacifikatie
te doen gelukken. Hij toonde zich hier een man van hoog inzicht, breede blik en
onkreukbare goede trouw. Meer dan ooit heb ik in deze jaren, zoowel in de
bevredigingskommissie als bij de Kamerdebatten, bewondering voor hem gevoeld.
Hij was een geboren reaktionair, maar van hoog kaliber. Hij was een geboren
aristokraat, maar als kalvinist bezat hij toch zekere demokratische neigingen. In de
persoon van Lohman heeft onze Nederlandsche politiek een groot verlies geleden.
Dat in onze beweging het vraagstuk der onderwijspacifikatie nog steeds voortspookt,
is, vooral nu de kritiek op de finantieele gevolgen ook door ons wordt gedeeld, te
begrijpen. Dat daarbij weer wordt getornd aan de Groninger schoolmotie en het
oude shibboleth van de ‘verplichte neutrale staatsschool’ weer voor den dag is
gehaald, pleit niet voor de originaliteit van de leiders dezer aktie. Deze poging om
met een versleten leuze het socialisme weer ‘revolutionair’ te maken, acht ik
volkomen misplaatst. Niet terug naar de
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liberale schoolpolitiek, waar wij ons eens bovenuit hebben gewerkt, maar vooruit
op de weg naar de zoo noodige verbeteringen in het tegenwoordig stelsel, dat moet
de leuze zijn.
De kritiek op de finantieele gevolgen der bevrediging heeft geleid tot een rapport
van de hand van den heer Laban, verschenen in Februari 1922, dat grooten indruk
maakte door de daar gegeven hooge onderwijsuitgaven in ons land, vergeleken
met andere landen.
De bezuinigingspolitiek van de ministers de Geer en Colijn spaarde het onderwijs
niet en voerde bezuinigingen in, die de bevrediging onaangetast lieten, doch het
peil van het volksonderwijs ernstig dreigden te verlagen, (opschorting der zevenjarige
leerverplichting; invoering van het instituut der ‘assistenten’, enz.). Daarnaast bleef
het verzet tegen de finantieele lasten, door de pacifikatie zelve opgelegd, toenemen
en de regeering was tenslotte gedwongen de staatskommissie-Rutgers in te stellen,
die tot taak had, een weg te zoeken, waarlangs met behoud van het beginsel der
pacifikatie bezuiniging kan worden aangebracht. Een uitweg heeft deze kommissie
echter niet gewezen. Inmiddels zijn de maatregelen, die het peil van het onderwijs
aantastten, weer opgeheven.
Ook in de Partij openbaart zich verzet tegen de praktijk der bevrediging. Niet
alleen maakt men zich ongerust over de kosten, maar niet minder over het feit, dat
de openbare school steeds meer terrein verliest aan de bizondere. Bij het in werking
treden van de Lager-Onderwijs-wet de Visser, waarin het beginsel der gelijkstelling
was uitgewerkt, 1 Januari 1921, bedroeg het aantal leerlingen der openbare scholen
560.907; dat der bizondere scholen 479.270; 31 December 1928 waren die getallen
geworden: openbare scholen 472.432 en bizondere scholen 683.448.
Reeds in Mei 1921 benoemde het P.B. een kleine onderwijskommissie. Deze
stelde een onderwijsparagraaf
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voor het verkiezingsprogram van 1922 op, waarin met behoud der gelijkstelling
maatregelen tegen de versnippering der scholen werden gevraagd. Het
programmanifest, dat tijdens de Vlootwetkrisis in het najaar van 1923 door Partij en
N.V.V. werd uitgevaardigd, bevatte de volgende passage: ‘dat opheffing van de
geldverspillende versnippering op het gebied van het onderwijs millioenen kan
besparen zonder de kultureele waarde aan te tasten, zonder het zevende leerjaar
op te heffen en zonder nieuwen onderwijsstrijd te ontketenen.’ In het voorjaar van
1924 stelde het P.B. een nieuwe kommissie in, die tot de konklusie kwam, dat de
S.D.A.P. ‘zich in deze tijd niet kan en mag onttrekken aan medewerking bij pogingen
tot het scheppen van een betere toestand der finantien. Voor wat de
onderwijsbezuiniging betreft, kan deze medewerking zich echter slechts bepalen
tot het verhinderen van onnoodige of verkeerd gerichte uitgaven, zonder dat het
peil der volksontwikkeling daardoor daalt.’ Tegelijkertijd was een grootere
onderwijskommissie benoemd, die de onderwijsvraagstukken in het algemeen kreeg
te behandelen. Deze kommissie bracht Januari 1925 haar rapport uit. Ik maakte
van deze kommissie deel uit en heb het rapport mede onderteekend, doch om
gezondheidsredenen heb ik geen der vergaderingen kunnen bijwonen. De kommissie
erkende de bezwaren, die de uitvoering van de wet-de Visser met zich bracht, en
gaf middelen ter verbetering aan, doch zij zag daarin geen reden ‘om ten aanzien
van de finantieele gelijkstelling aan te dringen op een wijziging van het standpunt
der Partij.’ Uit de telkenjare ingediende kongresvoorstellen blijkt, dat er in de S.D.A.P.
nog veel onzekerheid op dit punt bestaat.
Bovendien kwam op het kongres van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers,
in December 1929, een rapport in behandeling, over de wenschelijkheid van het
opgeven van het pacifikatiestandpunt ten gunste
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van de verplichte neutrale staatsschool. De meerderheid der rapporteerende
kommissie verklaarde zich voor het laatste, echter met de toevoeging, dat deze
eisch eerst rijp moest worden gemaakt voor verwezenlijking en met een voorstel,
bevattende punten van wijziging der pacifikatieregeling, die het beginsel der
bevrediging onaangetast laten. Een even inkonsekwent standpunt dus, als indertijd
vóór de Groninger beslissing door mevrouw Roland Holst, Gorter en hun aanhangers
werd ingenomen. (Zie ‘Groei’, blz. 255). Op dit kongres werd de pacifikatie in een
nuchtere, zakelijke speech door Thijssen verdedigd. Terecht zeide hij: ‘Sedert de
pacifikatie is de koalitie uiteengevallen en zij wordt niet meer gelijmd, tenzij men
haar helpt aan een frissche, vroolijke schoolstrijd.’ Op het volgend kongres bleek
de meerderheid achter hem te staan.
Intusschen moet worden toegejuicht, dat in onze kringen de fouten van de
tegenwoordige regeling worden gevoeld, en ik spreek de hoop uit, dat die fouten
zullen worden overwonnen door een krachtige aktie, niet slechts van de onderwijzers,
maar van de geheele socialistische arbeidersbeweging. Onderwerpen van politieke
strijd zijn niet in te ruime mate voorhanden. Deze zaak moet worden aangepakt op
verstandige en krachtige wijze, liggend in de richting van ons program.
Nadat de Tweede Kamer de voorstellen tot Grondwetsherziening had aangenomen
- alleen bij het onderwijsartikel was er één tegenstemmer -, kwamen zij bij de Eerste
Kamer in behandeling. Het voorloopig verslag, door dit lichaam over de voorstellen
uitgebracht, deed bij al wat konservatief voelde de hoop herleven, dat het mogelijk
zou zijn, de invoering van het algemeen kiesrecht tegen te houden. Op het
Paaschkongres, dat in 1917 weder werd gehouden, toonde onze Partij zich
vastbesloten, voor dat verzet onder geen voorwaarde uit de weg te gaan. In een
krachtige resolutie verklaar-
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de de Partij ‘een dergelijken aanslag niet zonder het sterkst mogelijke verweer te
zullen dulden.’ De rede, waarin ik deze resolutie toelichtte, verwekte bij het kongres
een groot enthusiasme, dat een ernstige waarschuwing aan onze tegenstanders
inhield. Onder toenemende instemming der partijgenooten zeide ik o.a.: ‘Wij hebben
een tijd achter ons, dat wij een beeld waren van beheerschte kracht, niet uit zwakheid
en slapheid, maar omdat wij ons eigen werk niet wilden verstoren. Wanneer een
mensch lange tijd zijn energie moet intoomen, als volksmassa's hun kracht hebben
moeten inhouden als onze tienduizenden deden, in een tijd, die inging tegen ons
heiligste willen - en als dan de band losspringt en alles opbruist, dan kan er veel
gebeuren. Als het er straks op aan mocht komen, om te strijden voor dit
duur-verworven recht, toont dan dezelfde ontembare kracht als de heerlijke
Russische arbeidersklasse. Wanneer het noodig is, dat ook de uiterste revolutionaire
middelen worden gebruikt, dan zult gij op den eersten roep van het Partijbestuur
klaar staan, om alle offers te brengen, die van u worden gevorderd.’
In Mei werden de herzieningsvoorstellen in de Eerste Kamer behandeld en
aangenomen. Daarop volgde Kamerontbinding en een nieuwe verkiezing voor de
beide Kamers, die reeds 28 Juni opnieuw werden geopend. De omstandigheid, dat
in de korte wetgevende periode, waarin de Grondwetsherziening zou worden
afgewerkt en de voorbereidingen voor verkiezingen volgens het nieuwe stelsel
zouden worden getroffen, geen belangrijke politieke vraagstukken zouden worden
aangepakt, had de partijen aanleiding gegeven, vóór de verkiezingen van Juni 1917
te komen tot de afspraak, dat men gezamenlijk de herkiezing der aftredende leden
zou bevorderen; het ‘laten zitten wat zit’. In een vijftigtal distrikten werden
tegenkandidaten gesteld, hetzij van de zijde der Wijnkoopgroep, hetzij door de
tegen-
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standers van de Grondwetsherziening, doch sukces hadden deze nergens.
In November hadden de herzieningsvoorstellen voor de tweede maal de beide
Kamers doorloopen, en op 12 December had in het geheele land de openbare
afkondiging plaats. In Den Haag woonde ik op de Groenmarkt de afkondiging der
nieuwe Grondwet door den burgemeester, den heer van Karnebeek, bij. Ik stond
bij de stoep van het Stadhuis en hield mij gereed, om, toen de proklamatie was
afgeloopen, de plaats van den burgemeester in te nemen en voor de daar verzamelde
menigte met een enkel woord de beteekenis van de hier bekrachtigde verovering
van het algemeen kiesrecht toe te lichten. Ik wenschte het volk geluk met de
verovering van dit nieuwe wapen, dat het zou hebben te hanteeren in de strijd tegen
de machten van het behoud, met dit werktuig, dat het zou hebben te gebruiken, om
de nieuwe maatschappij mede te bouwen. De groote beteekenis van het oogenblik
deed mij deze woorden met ontroering uitspreken en eenzelfde ontroering maakte
zich meester van de luisterenden. Onder hen bevonden zich verschillende
socialistische Kamerleden, die echter geen van allen van te voren van mijn plan,
hier op te treden, op de hoogte waren geweest.
Dien avond sprak ik in een feestvergadering te Rotterdam. ‘Het groote werk, dat
wij met het algemeen kiesrecht hebben te doen’, zeide ik, ‘is het organiseeren van
de staat. Wij moeten de hand slaan aan het kapitalisme.’ Ik wees op de schrikbarende
macht, die de enkele beheerschers van het ekonomisch leven in handen kregen,
en betoogde, dat strijd tegen die macht voor de arbeidersbeweging het eerst noodige
was.
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III. Een neutraal land in de knel
MINISTER RAMBONNET GEEFT TOE - STEUN AAN BELGISCHE KAMERADEN - OPEN BRIEF
AAN VANDERVELDE - COLLEAUX GERED - TEGEN DE DREIGENDE HONGERSNOOD HONGEROPROER TE AMSTERDAM

- DEBAT MET DRESSELHUYS - ONZE NEUTRALITEIT IN
- EEN

HET GEDRANG - MAART 1916 EN APRIL 1918 - NAAR DEN ONTWAPENINGSEISCH
MARINE-AVONTUUR - DE VERKIEZINGEN VAN 1918

De natuurlijke taak der socialistische beweging, de behartiging van de belangen
der arbeidersklasse en van allen, die de druk der tijden ondervinden, is nooit zoo
zwaar geweest, als in de mobilisatiejaren. Na mijn herstel van 1916 kon ik mijn deel
van deze belangrijke taak weer op mij nemen. In het najaar van 1916 deed de Bond
van Minder Marinepersoneel een beroep op Partij en vakbeweging. Het bleek, dat
de positie van de bond door de tegenwerking en vervolging der marine-autoriteiten
onhoudbaar was geworden. Reeds voor de mobilisatie had minister Rambonnet de
bond en zijn blad aan boord van de oorlogsschepen verboden. Het onvermijdelijk
gevolg was, dat de verbindingen tusschen de organisatie en haar leden verbroken
waren, en dat de anarchistische elementen onder het personeel vrij spel kregen.
Verschillende relletjes hadden plaats, die vooral op de vloot in Indië een ernstig
karakter aannamen. De bond voelde zich in zijn bestaan bedreigd en zag zich allen
invloed op het marinepersoneel ontglippen.
In deze omstandigheden zegden Partij en N.V.V. toe, al het mogelijke te zullen
doen, om den minister tot een andere houding te brengen. De algemeene
vergadering van het N.V.V. nam in Oktober 1916 een resolutie ter ondersteuning
van de Bond van Marine-personeel aan en in December van dat jaar bracht ik de
zaak in de Kamer bij de behandeling van nieuwe marine-kredieten. Minister
Rambonnet toonde zich weinig toeschietelijk. Hij stelde zich op het standpunt
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van het enghartig gezagsfanatisme van den beroepsmilitair en toonde zich niet
genegen, mede te werken om uit de impasse te komen, waarin hij door zijn optreden
niet alleen de marinebond, maar ook zichzelf had gebracht. In mijn repliek zeide ik,
dat onze fraktie ditmaal nog niet de konsekwentie uit de afwijzende houding van
den minister zou trekken; wij gaven hem bedenktijd tot de behandeling van zijn
begrooting, die binnen enkele maanden aan de orde moest komen.
In de tusschentijd had ik over de zaak een bespreking met minister Cort van der
Linden. Deze bleek het feitelijk met ons eens te zijn en hij heeft blijkbaar met zijn
kollega van Marine in die geest gesproken. Toen in Februari 1917 de begrooting
aan de orde kwam, was de houding van minister Rambonnet veranderd. Spoedig
nam hij inderdaad de door mij gevraagde maatregelen, zoodat na verloop van eenige
tijd de Bond voor Minder Marine-personeel zijn vrijheid van optreden geheel
herkregen heeft.
Niet alleen voor organisaties, ook voor partikulieren moesten wij in de
mobilisatiejaren telkens in de bres staan. Ik ontving brieven van menschen, die mijn
bemiddeling vroegen voor het verkrijgen van verlof voor zichzelf of voor hun zoon;
kleine zakenlui, onderwijzers, een dokter, die zijn praktijk zag verloopen, enz. Het
talrijkst waren de aanvragen van boeren. Reeds in 1915 had Albarda over het
verleenen van landbouwverlof geïnterpelleerd. Ik deelde bij die gelegenheid mee,
wat ik bij een bezoek aan Friesland zelf had waargenomen, hoe in Stiens, Dronrijp
en andere plaatsen oude menschen in de regen en de gure wind op het land lagen
aardappelen te poten. Ook bereikten mij veel klachten van militairen, over de
behandeling in de hospitalen, over opgelegde straffen, over te drukke dienst of
heibeltjes in de kazerne. Voorts herinner ik mij, een brief te hebben ontvangen
inzake een doofstomme, die reeds vijf weken in dienst was gehouden, zonder te
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worden afgekeurd. De klachten over uitkeeringen aan de gezinnen van
gemobiliseerden vormden een belangrijk chapiter. Daarnaast werd mijn bemiddeling
ingeroepen bij het departement van Buitenlandsche Zaken voor het verkrijgen van
passen en voor het inwinnen van inlichtingen naar de gezondheidstoestand en de
verblijfplaats van krijgsgevangenen.
Al dergelijke zaken vergden zeer veel tijd en moeite, daar ieder geval eerst grondig
moest worden onderzocht, voordat ik stappen bij het departement kon doen.
Veel had ik ook te doen met zaken van Belgische geinterneerden. Daaronder
bevonden zich verschillende partijgenooten, die zich van meetings in België of op
andere wijze mijn naam herinnerden en zich in hun nood tot mij wendden. Meestal
volgde na een ontroerend verhaal van hun ontsnapping aan de slachting en hun
interneering, het verzoek, aan hun ouders in België te doen weten, dat zij nog in
leven waren.
De geïnterneerde Belgische socialisten hadden zich vereenigd in de ‘Bond van
Belgische arbeiders in Nederland’, die sedert Oktober 1916 in het Nederlandsch en
in het Fransch een eigen weekblad uitgaf, ‘De Belgische Socialist’. Daarnaast
verschenen in ons land Belgische kouranten voor de geïnterneerden en
uitgewekenen, o.a. ‘Het Belgisch Dagblad’, die zich uitputten in het meest overdreven
chauvinisme en bij Huysmans, die tot 1917 als sekretaris van het I.S.B in Den Haag
gevestigd was, en in de ‘Belgische Socialist’ steeds nieuwe staaltjes van landverraad
meenden te ontdekken. Het gestook van deze groep had in Maart 1918 het gevolg,
dat de Nederlandsche opperbevelhebber, op dringend verzoek van de Belgische
regeering, althans van haar gezant in Den Haag, het verspreiden en lezen van de
‘Belgische Socialist’ in de interneeringskampen verbood.
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Onze Belgische kameraden, wier aktie door deze maatregel was lamgelegd, wendden
zich tot onze Partij en Kamerfraktie. Ik drong, zoowel bij Cort van der Linden, als bij
den Minister van Oorlog, op intrekking van het verbod aan. Tegelijkertijd wendde
de redaktie zich telegrafisch tot Vandervelde, die, hoewel lid van de Belgische
regeering, antwoordde van de maatregel niets af te weten. In antwoord op een
protest van van Kol antwoordde de Minister van Oorlog in de Eerste Kamer, dat hij
zelf geen voorstander van het verbod was en dat het als een tijdelijke maatregel
moest worden opgevat. Intusschen was Het Volk den Belgischen kameraden te
hulp gekomen, door eens per week een door hen geredigeerd bijvoegsel op te
nemen, doch de opperbevelhebber verbood weldra ook dit bijvoegsel. Ik trof
voorbereidingen om over deze zaak een interpellatie te houden, toen ik op 23 Mei
van het ministerie van Oorlog bericht ontving, dat het verbod was opgeheven. De
redaktie van de ‘Belgische Socialist’ had moeten beloven, voortaan geen
‘scherp-revolutionaire’ artikelen meer te zullen opnemen en het blad ‘in behoorlijke
toon’ te zullen redigeeren.
Ook voor onze in België achtergebleven kameraden hebben wij verschillende
malen moeten optreden.
In het najaar van 1916 ging de Duitsche regeering, op aandrang vooral van
Stinnes, over tot het wegvoeren van Belgische arbeiders uit hun land, om hen tot
arbeid in Duitsche fabrieken te dwingen. Deze maatregel wekte in ons land groote
verontwaardiging, vooral, omdat de Nederlandsche regeering, toen er in Oktober
1914 sprake was van de terugkeer der Belgische vluchtelingen naar hun land, van
de Duitsche overheid de verzekering had ontvangen, dat de persoonlijke vrijheid
der terugkeerenden volkomen was gewaarborgd. Nog voordat onze regeering haar
protestnota inzake de deportaties naar Berlijn verzond, had ik met minister Loudon
over deze zaak een onderhoud. Ge-
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lukkig mag worden vastgesteld, dat de beide richtingen onzer Duitsche partij zich
toen goed gehouden hebben. De Belgische partij riep de hulp in van het I.S.B., dat
bij deze gelegenheid bewees nog belangrijk werk te kunnen doen. Scheidemann
en Ebert waren bereid voor een bespreking der zaak naar Den Haag te komen;
reeds voordien hadden zoowel Haase als Legien tegen de deportaties geprotesteerd.
In de volgende maanden hebben onze Duitsche partijgenooten met sukces deze
aktie voortgezet.
Nu deze zaak goed liep, wilde ik de gelegenheid aangrijpen, om van de geallieerde
socialisten, die nog steeds weigerden samen met de Duitschers een vergadering
van het I.S.B. te houden, medewerking tot het begin van herstel der Internationale
te verkrijgen. Het I.S.B. antwoordde Vandervelde op zijn verzoek tot ingrijpen in een
door mij opgestelden Open Brief. Het Bureau protesteerde ‘tegen de met het
Volkenrecht en de menschelijkheid spottende behandeling’ der Belgische arbeiders
en herinnerde aan het krachtig optreden hiertegen van de Duitsche
sociaal-demokraten. Op de konferentie met Scheidemann en Ebert, zoo vervolgde
de brief, waren ook andere gevallen van geweldpleging ter sprake gekomen: slechte
behandeling van krijgsgevangenen enz. Ons voorstel was nu, de afdeelingen der
Internationale daartegen meer duurzaam te doen samenwerken en met dat doel in
Den Haag een komitee te stichten onder leiding van het I.S. B. Dit komitee zou in
geen enkel opzicht ‘het politiek karakter dragen, dat onafscheidelijk verbonden is
aan een samenkomen van het I.S.B., waartoe de Fransche en Engelsche partijen
hun medewerking niet hebben willen verleenen.’ Het plan, waarmee de Duitschers
zich vereenigd hadden, is door weigering der geallieerde socialisten mislukt.
Veel voldoening had ik van het verloop der ‘zaak-Colleaux’. Colleaux was een
algemeen-geacht Belgisch
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partijgenoot, senator voor Luik. 28 Februari berichtte de Brusselsche socialist Max
Hallet mij, door tusschenkomst van het Nederlandsch gezantschap, dat Colleaux
door een Duitsche krijgsraad wegens spionnage ter dood veroordeeld was.
Onmiddellijk telegrafeerde ik aan Scheidemann en ontving nog dezelfde dag ten
antwoord, dat hij zich tot de regeering had gewend en goede hoop had op een
gunstig verloop. Tegelijkertijd schreef ik aan dr. Rosen, den Duitschen gezant in
Den Haag, met het verzoek, te bewerken, dat uitvoering van het doodvonnis zou
worden uitgesteld.
De beslissing van de Duitsche overheid bleef lang uit, wat in de kringen der
Belgische partijgenooten groote ongerustheid verwekte en mij tot nieuwe stappen
bij Scheidemann bracht. Intusschen was op hem ook van de zijde der Skandinavische
socialisten de noodige aandrang geoefend. In April ontving dr. Rosen berichten, die
hem de zaak somber deden inzien. Colleaux zou zich aan spionnage hebben
bezondigd, terwijl hij tegelijkertijd als vertrouwensman der Duitsche overheid optrad
en deze ‘verzwarende omstandigheid’ zou hem het leven moeten kosten. Gelukkig
echter bleek in het voorjaar van 1918 de invloed van onze partijgenooten in Berlijn
reeds groot genoeg om het ergste te voorkomen. Begin Mei eindelijk bereikte ons
de tijding, dat Colleaux begenadigd was. Zoowel Scheidemann als ik hebben later
ontroerende bewijzen van zijn dankbaarheid ontvangen. Van groot belang was, dat
ook in dit geval de Internationale had bewezen ondanks de oorlogsomstandigheden
een levende werkelijkheid te zijn.
Toen in Oktober 1918 Scheidemann en Bauer in de Duitsche regeering traden,
werd de mogelijkheid geschapen, met hun steun verdere Belgische belangen te
behartigen. Wederom was het door tusschenkomst van den Nederlandschen gezant,
dat mij de wenschen en klachten van Max Hallet en andere Belgische partij-
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genooten bereikten. Sedert het begin van den oorlog werden de Brusselsche
burgemeester, Max, en enkele andere leden van het gemeentebestuur in Duitschland
gevangen gehouden. Een poging, hun de vrijheid te hergeven, gelukte; de heer
Max kreeg bewegingsvrijheid binnen een Duitsche stad; de anderen mochten naar
Brussel terugkeeren. Van groot belang was ons optreden tegen het voornemen der
Duitsche legerautoriteiten om, door het wegvoeren der arbeiders en het stopzetten
van alle werkzaamheden aan de mijnen in Noord-Frankrijk en in de Borinage, deze
mijnen te vernielen, waardoor de bevolking dier streken met jarenlange werkloosheid
werd bedreigd. Tegelijkertijd bereikten mij uit Antwerpen klachten over het opnieuw
wegvoeren van arbeiders in strijd met de beloften van najaar 1914. Hier volgt het
telegram, dat ik daarover aan Scheidemann zond: ‘Dank voor tusschenkomst in
zaak Max en anderen. Hollandsche gezant te Brussel protesteert bij von der Lancken,
(den Duitschen gouverneur in België), daar 23 Oktober 85 mannen uit Borgerhout,
Berchem en Antwerpen tot werken gedwongen in strijd met belofte 1914 aan
Hollandsche regeering. Belgische Werkliedenpartij protesteert 26 Oktober tegen
wegvoering arbeiders van 17 tot 50 jaar benevens paarden en werktuigen in de
Borinage. Groot ongeluk bedreigt arbeidersklasse daar. Doe een beroep op uw
arbeidershart. - Troelstra.’
De bestrijding van de ellende en hongersnood, die de niet-bezittende lagen van ons
volk bedreigden, nam in 1916 en 1917 een steeds grooter deel van de energie der
socialistische arbeidersbeweging in beslag. In de Kamer spoorde onze fraktie onder
leiding van Sannes en Schaper de regeering bij elke gelegenheid tot krachtiger
ingrijpen en uitbreiding van haar bemoeiingen aan. Met het N.V.V. werd voortdurend
overleg gepleegd en in samenwerking hielden wij verschillende betoogin-
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gen. In November 1916 werd de ‘Centrale kommissie uit de arbeidersbeweging voor
de levensmiddelenvoorziening’ gesticht, samengesteld uit één vertegenwoordiger
van de Partij, één van het N.V.V. en één van de Arbeiderskoöperaties. Als sekretaris
trad Fimmen op. Op den duur kwamen in alle belangrijke steden plaatselijke
kommissies voor hetzelfde doel tot stand, die in nauw kontakt met de centrale
kommissie werkten. Het is mij niet mogelijk, hier alle manifesten, akties en
demonstraties te vermelden, die in die jaren van de arbeidersbeweging zijn
uitgegaan. In het algemeen mag worden gezegd, dat in zeer veel gevallen de stoot
tot de beste maatregelen der regeering inzake distributie e.d. door de socialistische
arbeidersbeweging is gegeven. In talrijke gemeenten, bovendien, deden onze
menschen op dit gebied belangrijk werk; ik wil niet nalaten hier met nadruk het
heilzame en bij uitstek bekwame optreden ten deze van Wibaut in Amsterdam te
noemen.
Groote moeilijkheden werden veroorzaakt door de uitvoerpolitiek der regeering.
Zoo kon het gebeuren, dat eind-Juni 1917 de oude aardappelen opgebruikt waren
en de nieuwe naar Duitschland werden uitgevoerd, wat in de groote steden nijpend
aardappelgebrek deed ontstaan. Dat was de oorzaak van de relletjes, die toen te
Amsterdam plaats hadden en zich ook tegen het gedeeltelijk socialistische
gemeentebestuur richtten. De zeer ernstige gebeurtenissen, die verschillende dagen
aanhielden, leverden een merkwaardig voorbeeld van het verloop van dergelijke
bewegingen. Was het eerst het begrijpelijk, en desnoods aanvaardbaar optreden
van hongerige huismoeders, die het vergeefsverbeide voedsel weghaalden uit de
aardappelschuit, die toevallig binnen haar bereik lag, al spoedig ontaardde het in
georganiseerde plundertochten, bedreven door elementen, die onder alle
omstandigheden tot dergelijke daden bereid zijn. Plundertochten, waarvan
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allerhand winkels het slachtoffer werden en die weldra het grootste nadeel bezorgden
aan de arbeiders zelf. Hiertegen moest de politie, versterkt met militairen, met geweld
optreden.
Wibaut schreef enkele weken later in Het Volk een artikel, waarin hij dat geweld
onvermijdelijk noemde, doch sterk de nadruk legde op het betreurenswaardige van
het feit, dat een demokratisch gemeentebestuur zoo tegen de bevolking moest
optreden. Hij sprak in zijn artikel dringend de wensch uit, dat de politiedeskundigen
een niet-gewelddadig middel zouden uitdenken, om plunderen te beteugelen. Door
de gevoelsargumenten, die hij in dezen zoo zwaar liet wegen, kan men zich, naar
mijn meening, niet laten leiden. Indien wij sociaal-demokraten een belangrijke
machtspositie hebben veroverd, is dat in het belang van de geheele arbeidersklasse,
en daarom moet die machtspositie worden verdedigd met alle middelen, zoo noodig
gewelddadige, als de destruktieve elementen, die nu eenmaal in elke samenleving
aanwezig zijn, haar bedreigen. De proletarische aktie heeft steeds twee uitersten
te vermijden: aan den éénen kant het loslaten van alle instinkten, waarbij de
menschen alle banden verbreken, gedreven door begrijpelijke, maar niet duurzame
en niet opbouwende drijfveeren; en aan den anderen kant het zoo sterk binden van
alle hartstochten, het zoo nauw inpassen daarvan in de organisatie, dat alle leven
verloren gaat.
In de motie-van den Tempel, in die dagen in de Kamer voorgesteld, eischte onze
fraktie verlaging van verschillende maximumprijzen en uitbreiding van het stelsel
der maximumprijzen tot kleeding, schoeisel e.d. De Kamer nam deze motie met 34
tegen 22 stemmen aan, doch de minister liet haar onuitgevoerd. Zijn houding in
dezen maakte de kloof tusschen hem en de socialistische arbeidersbeweging
onoverbrugbaar.
De toenemende nood en alom stijgende ontevreden-
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heid van Januari 1918 dwongen de arbeidersbeweging, haar aktie te verscherpen.
22 Januari sprak ik in Den Haag over de levensmiddelenpolitiek; de stemming van
de menschen was mat en het gelukte mij eerst niet, mijn hoorders te boeien; totdat,
aan het einde van mijn rede, de aansporing kwam, de straat op te gaan, om zoo
aan ons optreden in het parlement kracht bij te zetten. Plotseling was het kontakt
met de vergadering verkregen en onder groot enthusiasme werd besloten tot een
‘zwijgende demonstratie’ op de dag van het eerstvolgende levensmiddelendebat in
de Kamer. De berichten over de stemming der Amsterdamsche arbeiders luidden
zeer ernstig. In een bijeenkomst van het P.B. met de besturen van N.V.V. en
Arbeiderskoöperaties drong ik aan op een demonstratieve algemeene staking; de
meerderheid der aanwezigen, met name de N.V.V.-bestuurders, achtten dit plan
echter onuitvoerbaar. Dat groote demonstraties spoedig noodzakelijk waren, werd
algemeen toegegeven en de vergadering drong er bij onze Amsterdamsche
wethouders op aan, te zorgen, dat het demonstratieverbod, dat in Amsterdam was
uitgevaardigd, zou worden opgeheven. In de volgende Partijbestuursvergadering
konden zij meedeelen, dat hun eisch was ingewilligd.
Aan de demonstraties, die op Maandag 4 Maart - dus op een weekdag - in een
tiental steden met sukces plaats vonden, ging een episode vooraf, die voor de
geschiedenis van de Nederlandsche arbeidersbeweging van genoeg belang is, om
er even bij stil te staan. Ik bedoel de poging om voor de levensmiddelenaktie
samenwerking tusschen het N.V.V. en het syndikalistische N.A.S. te verkrijgen. Op
voorstel van het N.V.V. werden ook de Katholieke, de Christelijke en de Neutrale
vakbeweging uitgenoodigd, aan deze besprekingen deel te nemen, doch voor de
Partij was vooral de vraag, of samenwerking met het N.A.S. tot stand zou komen,
van belang. Op 10 Februari had over
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deze kwestie in het P.B. een belangrijke bespreking plaats. Verschillende sprekers
gaven uiting aan hun bezorgdheid over de houding van het N.V.V. Ik deelde deze
bezorgdheid, vooral op grond van de zoo vaak gebleken onbetrouwbaarheid der
syndikalistische elementen, doch ik meende, dat wij de verantwoordelijkheid voor
een afwijzend advies aan het N.V.V. niet op ons konden nemen. Syndikalistische
demonstraties waren toch onvermijdelijk en op deze wijze konden wij daarop
tenminste zijdelings invloed uitoefenen. ‘Dat Oudegeest medegaat, moet ons toch
ook wel wat zeggen,’ betoogde ik. Ik kreeg steun van die P.B. leden, die hoopten,
dat dit het taktische moment zou zijn om de nog steeds talrijke syndikalistische
arbeiders binnen de invloedssfeer van onze Partij te trekken. Onze konklusie was,
dat de Partij zich niet tegen samenwerking van N.V.V, en N.A.S. zou verzetten, mits
de Partij zeggenschap in de leiding behield en de S.D.P. en de anarchisten zeker
zouden worden uitgeschakeld. De samenwerking kwam tenslotte niet tot stand, daar
zoowel het N.A.S. als de Christelijke organisaties door tegendruk van de met hen
verwante politieke partijen werden teruggehouden en de betoogingen van 4 Maart
gingen alleen van de moderne arbeidersbeweging uit.
Dat de levensmiddelenvoorziening groote gebreken vertoonde, werd van alle
zijden gevoeld. Onze tegenstanders trachtten de schuld daarvan te geven aan het
‘socialistisch element’, dat volgens hen de distributiemaatregelen in zich borgen.
Het viel ons niet moeilijk, aan te toonen, dat de zwakheid van het stelsel juist een
gevolg was van de halfslachtigheid der maatregelen; dat juist het kapitalistische
element van winstbejag en het de vrije hand laten aan de belanghebbenden, de
groote hinderpalen waren, die de zoo goed mogelijke verzorging van de geheele
bevolking in de weg stonden.
Bij het groote levensmiddelendebat, dat in Maart 1918
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in de Kamer plaats had, bleek, dat eigenlijk iedereen over minister Posthuma slecht
te spreken was. Daar was in de eerste plaats de technische kritiek op de
regeeringsmaatregelen, zich vooral uitend in de groote rede van den heer van
Beresteyn, die van de zaak veel werk had gemaakt. Ik kreeg den stelligen indruk,
dat het zijn bedoeling was, den minister te wippen en ik vroeg hem: ‘Nu moet u mij
eens één ding zeggen: wilt u minister worden?’ Zijn antwoord luidde: ‘Ja’. Dan kwam
er kritiek van konservatief-liberale zijde, waar betoogd werd, dat de
levensmiddelenvoorziening moest leiden tot de materieele ondergang van het land
- de regeering vroeg voor dit doel weer een nieuw krediet van 130 millioen - en dat
het stelsel der maximum- prijzen de moreele inzinking der arbeidersklasse zou
veroorzaken. De heer ter Spill, de meest uitgesproken verdediger van deze theorieën,
bepleitte dan ook inkrimping van de regeeringsbemoeiïng op alle gebied. Van de
zijde van onze fraktie, ten slotte, werden als steeds gekritiseerd de weifelende, te
voorzichtige pogingen van de regeering om het verbruikersbelang te dienen, met
het zooveel mogelijk ontzien van spekuleerende tusschenhandelaars en andere
oorlogswinstmakers; wij gaven een eigen program, gericht op meer direkt ingrijpen
in de leiding der bedrijven, konsekwente voorziening in de bestaande behoeften en
het beletten van oorlogswinst van partikulieren.
Onzerzijds namen ditmaal aan het debat deel Schaper, Sannes, van den Tempel,
Gerhard en Duys. Aan het einde van de tweede week der debatten kwam ik aan
het woord. Ik had mij niet bezig te houden met de details van één of ander speciaal
onderdeel. Ik stelde allereerst vast, dat het verschil van standpunt tegenover de
levensmiddelenvoorziening voortvloeide uit het verschil van ekonomisch inzicht in
het algemeen. Terwijl de minister, zich baseerend op het winstbejag als eenige
prikkel voor de voortbrenging, trachtte
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te werken met premies en lokprijzen, wilden wij de staat laten ingrijpen en
voorschrijven. Ook nu, in den vierden oorlogswinter, bleken de plannen van de
regeering nog niet berekend op een langere duur van den oorlog. In ieder geval
mag het een groot geluk genoemd worden, dat dit de laatste oorlogswinter is
geweest; met de halfslachtige levensmiddelenvoorziening der toenmalige regeering,
had de toestand een volgende winter buitengewoon ernstig kunnen worden. Ik wees
op den omvang en den ernst der demonstraties, die onze beweging op 4 Maart had
georganiseerd, en liet een bizonder protest hooren tegen het schandaal, dat aan
de stoomvaartmaatschappijen, wier schepen in Amerika werden opgehouden, tijden
achtereen door de regeering wekelijks f 700.000 werd uitgekeerd, terwijl er telkens
werd beweerd, dat er voor de voorziening in de noodzakelijkste volksnooden geen
geld was. Slechts de onzekerheid over de vraag, wie de opvolger zou worden, indien
nu Posthuma ten val werd gebracht, deed vele leden den minister steunen. In een
verklaring aan het eind der gehouden debatten deelde ik mede, dat onze fraktie
zich niet door die overweging wilde laten leiden en haar stem zou geven aan een
motie van den heer Otto, waarin het beleid van den minister nadrukkelijkwerd
afgekeurd. Deze motie werd met groote meerderheid verworpen, evenals de door
onze fraktie voorgestelde motie, die het program der socialistische arbeidersbeweging
voor de voorziening in den ekonomischen nood bevatte.
De 30ste Maart 1918 kwam geheel onverwachts het bericht, dat het broodrantsoen
tot 200 gram zou worden verminderd. Deze daad van een regeering, die juist door
haar ekonomische maatregelen het vertrouwen van het volk geheel had verloren,
leidde tot ernstige onlusten in de groote steden, waarbij wederom dooden te
betreuren waren. Ik herinner mij, hoe in Den Haag de toestand zeer gespannen
was en de winkeletalages
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met voorgespijkerde planken tegen plundering moesten worden beschermd. Het
Partijbestuur besloot, zich eenerzijds tegen de relletjes te keeren, die de toestand
slechts konden verergeren en grootendeels onderleiding van aanhangers der
Wijnkoopgroep stonden, doch anderzijds de regeering in verzuim te stellen, die
naliet tegelijk met de vermindering van het broodrantsoen aanvullingsvoedsel tegen
redelijke prijs beschikbaar te stellen. In de Kamer vroeg Sannes een interpellatie
aan, waarbij tegenover het halve optreden van den minister nogmaals het positieve
program der moderne arbeidersbeweging werd gesteld.
Ik had op advies van mijn dokter enkele weken rust willen nemen, doch keerde
naar Den Haag terug, om aan de debatten deel te nemen. Het was nu tijd, ons van
de regeering volkomen los te maken en ik hield een zeer scherpe rede. In aansluiting
aan onzen eisch, dat de minister zou aftreden, zeide ik: ‘Dan is onze Partij bereid,
haar besten man op het gebied van de levensmiddelenvoorziening af te staan, om
de taak van den heer Posthuma over te nemen.’ Dat ik hiermee doelde op Wibaut,
was duidelijk. De interpellatie leidde niet tot een direkt resultaat, daar onze beide
moties werden verworpen.
De samenwerking tusschen Partij en N.V.V. in de centrale kommissie voor de
levensmiddelenvoorziening verliep niet zonder strubbelingen, waarbij ook persoonlijke
kwesties een rol speelden. Tot een konflikt kwam het naar aanleiding van een
verzoek van den minister, hem een adviseur uit de arbeidersbeweging toe te voegen.
Het N.V.V. bestuur besloot op dit verzoek in te gaan; in een gekombineerde
vergadering van dat bestuur met het P.B. protesteerde ik tegen dat besluit, waardoor
de eenheid van optreden der moderne arbeidersbeweging werd bedreigd. Onze
beweging zou nu door dat adviseurschap gebonden worden, terwijl wij ons juist
geheel van Posthuma en van de regeering
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hadden losgemaakt en de Kamerfraktie had besloten, dat haar leden uit de
regeeringskommissies zouden treden. In ieder geval was het niet mogelijk, op deze
wijze aan de regeering onze medewerking te verleenen, nadat zij bij de
levensmiddelendebatten in Maart ons program had afgewezen. Met algemeene
stemmen besloot het P.B., het verzoek van Posthuma te weigeren. Het N.V.V. ging
toen zijn eigen weg en wees Fimmen als regeeringsadviseur aan. Dat Fimmen
tegelijkertijd sekretaris van de centrale kommissie bleef, leidde tot groote
moeilijkheden, die eerst in een gemeenschappelijke besturenvergadering van 3
Oktober tot oplossing werden gebracht. De maatregelen van den inmiddels
opgetreden nieuwen minister, den heer van IJsselsteyn, gaven Fimmen een goede
aanleiding, zich als adviseur terug te trekken.
Bij de algemeene beschouwingen over de begrooting voor 1918, de laatste voor
de verkiezingen, begon ik meteenhulde aan het extra-parlementaire kabinet Cort
van der Linden voor het goede, dat in de afgeloopen jaren tot stand was gekomen;
‘want, ik vraag mij af’, zeide ik, ‘of er, wanneer hier een regeering gezeten had,
voortgekomen uit de partijen der linkerzijde, ter zake van de punten waarvoor wij
gestreden hebben, het kiesrecht en het onderwijs, wel zulke gunstige resultaten
zouden zijn bereikt, als nu door deze regeering bereikt zijn.’ Toch hadden de partijen
der meerderheid vaak in een onpleizierige positie verkeerd door het besef, dat zij
niet in staat waren, voor dit kabinet zoo noodig een ander in de plaats te stellen en
wij sociaaldemokraten zouden het daarom niet betreuren, als, zooals te verwachten
was, de a.s. verkiezingen aan het leven van het ministerie-Cort een einde zouden
maken.
Verder had ik bij deze gelegenheid een debat te voeren met den nieuwen leider
der vrij-liberalen, den heer Dresselhuys. Reeds in Maart van dat jaar had ik naar
aanleiding van de verdediging van Indië, over het im-
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perialisme gesproken en daarbij den heer Dresselhuys tegenover mij gevonden. Er
was toen van vrij-liberale zijde voorafgegaan een groote agitatie voor uitbreiding
van onze militaire macht in Indië. Ik betoogde toen, dat die agitatie een
voedingsbodem vond in ‘die groep van ons volk, die van Indië groote inkomsten
trekt, die daar groote ondernemingen en kostbare installatiën heeft, die nog niet
klaar zijn, wier zucht naar meer winst, naar grootere ondernemingen nog niet
bevredigd is en die weet, dat in dien Indischen grond nog zulke groote schatten zijn
verborgen, die bij exploitatie haar grooten ondernemingen nog meer winst kunnen
bezorgen.’ Ik toonde de juistheid van deze woorden aan met citaten uit de
redevoeringen en brochures, die in de loop der agitatie waren verschenen, en toen
er uit de Kamerprotesten kwamen, ging ik aldus voort: ‘Niemand onder hen, die
deze nieuwe aktie op touw hebben gezet, zal uit zich zelf hebben gezegd: dat doen
wij nu om verschillenden Nederlandschen kapitalisten nieuwe winsten te verschaffen.
Verder is het ook juist, dat niet iedereen zich de gronden van zijn motieven altijd
precies bewust is. De mensch heeft nu eenmaal de gewoonte, zijn motieven, ook
zijn ekonomische en materieele motieven, voor zichzelf te goeder trouw te
idealiseeren en te ideologiseeren.... Ik voor mij ben niet gewend, met schablonen
te werken, ik vind dat verkeerd, maar ik wil het nog eens herhalen: ik kan in deze
agitatie niet anders zien dan een imperialistische beweging, d.w.z. een beweging
van een kleine groep in het volk, die in Indië voornamelijk ziet een middel, om het
kapitaal.... te vermeerderen en die daarvoor wil gebruiken de politieke en militaire
macht van de staat.’
Ik stelde ten slotte ons verzet tegen de Indische bewapening in het algemeene
kader van onze anti-militaristische politiek: ‘Wij sociaal-demokraten hebben hier
altijd een kampagne gevoerd tegen het militaristisch maken van ons volk en wij
achten dit historisch oogen-
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blik, nu deze oorlog zulk een diepe ontroering heeft teweeggebracht in de geheele
menschheid.... het groote psychologische en historische moment, om die strijd met
grooter kracht voort te zetten.... De toekomstige politiek van ons land en van andere
landen, daar ben ik zeker van, zal worden gekenmerkt door de vraag, of wij de strijd
tegen het imperialisme zullen voeren, ja dan neen, en wie die strijd niet aandurft,
wie daarvoor teruggaat, heeft het recht verloren, om zich een vriend van de vrede
te noemen.’
Ik mag zeggen, dat de algemeene beschouwingen over de begrooting van 1918
werden beheerscht door de redevoeringen van den heer Dresselhuys en mij, voor
een belangrijk deel aan dezelfde vragen gewijd, waarover bij de verdediging van
Indië was gesproken. De vrij-liberale spreker voorspelde, dat in de toekomst de
politieke scheidingslijn zou loopen tusschen vrijheid en staats-socialisme, waarbij
dan natuurlijk de vrijheid aan zijn kant was. Ik stelde daar tegenover de tegenstelling
tusschen demokratie en imperialisme. Aan de hand van het boek van onzen
Oostenrijkschen partijgenoot Karl Renner, ‘Krieg, Marxismus und Internationale’,
betoogde ik, dat wij in die strijd ter verdediging van de demokratie ons tijdelijk zouden
moeten verbinden met die niet-proletarische groepen, die evenals de arbeidersklasse,
slachtoffer van het grootkapitaal dreigden te worden. Dat ook in Nederland het
grootkapitalisme zich versterkte, toonde ik aan met belangrijke cijfers, die mij
verschaft waren door mijn bekwamen vriend D. Keesing, redakteur van het
Handelsblad.
Verschillende bladen trachtten mijn rede als een afzwering van de klassenstrijd
voor te stellen en in de Kamer hield de heer Dresselhuys op schampere toon een
rede over mijn bekeering en mijn gelukkige terugkeer van marxistische dwaalwegen.
Het kostte niet veel moeite, in mijn, vrij scherpe, repliek aan te toonen,
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dat ik evenmin als Renner de klassenstrijd had afgezworen en dat de belangrijkste
elementen van mijn zoogenaamde ‘bekeering’ reeds voorkwamen in het Leidsche
beginselprogram en in de brochure, die ik ter toelichting van dat program had
geschreven.
Ik sprak ditmaal ook uitvoerig over ons standpunt ten opzichte van de bewapening.
Ik zeide: er is gevraagd, of ontwapening mogelijk zal zijn; ‘ik acht die vraag onjuist
gesteld in het stadium, waarin wij tegenwoordig verkeeren. Ik wensch de vraag om
te keeren en te vragen: is überhaupt bewapening mogelijk in de toekomst? Waar
wilt gij de finantiën vandaan halen, al die rijken, die zuchten onder een dubbele en
meer dan dubbele schuldenlast?’ In de toekomst zal het ‘voor een klein land als het
onze, met zijn beperkte finantieele middelen niet alleen, maar ook met zijn gebrek
aan grondstoffen, onmogelijk zijn, de konkurrentie vol te houden.’ En verder: ‘Het
militarisme wordt verdedigd als middel om de onafhankelijkheid der kleine staten
te waarborgen.’ Dat mag vroeger zijn opgegaan, doch ‘er komt een grens in de
ontwikkeling der techniek van het militarisme, waarboven het voor kleine staten
praktisch onmogelijk wordt, dat middel ter handhaving van hun onafhankelijkheid
met sukces te gebruiken.’ Het militarisme kan voor ons zelfs een gevaar worden en
de strekking krijgen, ‘de kleine natiën meer en meer te brengen onder de macht van
de reusachtig bewapende groote mogendheden.’ De Volkenbond, zoo besloot ik
dit deel van mijn rede, beschouw ik niet als een utopie, ‘maar als den meest reëelen,
meest aktueelen eisch der politiek van alle landen.’
Niet ten onrechte toonden de voorstanders van sterke bewapening ter rechterzijde
ongerustheid over dit deel van mijn rede. Ik hield mij natuurlijk aan het besluit van
ons Arnhemsch kongres, dat een nieuw standpunt onzer Partij tegenover de
bewapening eerst na den oorlog kon worden vastgesteld, maar dat de eisch van
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nationale ontwapening de eenige konklusie kon zijn van mijn betoog, was niet tegen
te spreken.
Bij deze laatste begrootingsdebatten kreeg ook de neutraliteitspolitiek van het
ministerie-Cort van der Linden een beurt. Op dit punt stelde ik mij achter het kabinet
en kwam op tegen de kampagne van de Telegraaf en konsorten, die onze neutraliteit
voorstelden als iets verachtelijks, ‘als een streven om te zorgen voor oorlogswinst
en onze materieele belangen, als een gebrek aan moed om deel te nemen aan de
strijd.’ Ik zeide: ‘Voor mij, als sociaal-demokraat, als internationaal mensch, is
neutraliteit vooral het eenige middel geweest, om buiten de wederzijdsche
menschenmoord te blijven. Dat is voor mij het groote moreele element van de
neutraliteit geweest. Ik meen, dat geen enkel volk er grootsch op behoeft te zijn,
dat het in deze menschenslachting een aktieve rol heeft vervuld.’ In het algemeen
kan worden gezegd, dat onze positie om twee redenen buitengewoon zwak was:
in de eerste plaats, omdat wij in militair opzicht als klein landje machteloos waren
tegenover de groote, oorlogvoerende statengroepen; en in de tweede plaats, omdat
wij voor den aanvoer van levensmiddelen, steenkool en grondstoffen afhankelijk
waren van de welwillendheid der oorlogvoerenden.
Tegen de talrijke schendingen der neutraliteit, waaraan Nederland in de
oorlogsjaren heeft blootgestaan, heeft de regeering nooit anders gedaan dan
protesteeren met een beroep op het internationaal recht Zij kon niet anders handelen
en het zal steeds een groote verdienste van het kabinet-Cort van der Linden blijven,
dat het ons land buiten den oorlog heeft weten te houden. Naarmate de oorlog
langer duurde, namen de strijdende partijen tot ingrijpender maatregelen hun
toevlucht: de geallieerden verscherpten de blokkade, de Duitschers de
duikbootenoorlog. Nederland zat er tus-
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schen, ontving van beide kanten de steeds harder slagen en geraakte in de vier
oorlogsjaren in steeds benauwder positie.
Als er uit vliegtuigen bommen werden geworpen op Nederlandsche grensplaatsen,
als een schip uit één van onze havens op een mijn stootte en te gronde ging, als
schepen naar een Engelsche haven werden opgebracht of door een Duitsche
duikboot werden getorpedeerd, ging een golf van machtelooze verontwaardiging
door ons land. Toen, na de Duitsche afkondiging van de onbeperkte duikbootenoorlog
in Februari 1917, ook Amerika aan Duitschland den oorlog verklaarde, werd de
situatie voor onze scheepvaart zeer benard. Maatregelen, waartegen Amerika in
de tijden van eigen neutraliteit had geprotesteerd, werden door dat land tegen de
schepen der neutralen toegepast.
Konden wij de regeering in het algemeen bij haar neutraliteitspolitiek steunen, op
enkele onderdeelen van die politiek liet de sociaal-demokratische fraktie haar kritiek
niet achterwege. Tevergeefs heb ik er in de Kamer telkens weer op aangedrongen,
dat de regeering haar invloed tot beëindiging van den oorlog zou aanwenden.
Bovendien was ik er, zooals ik reeds eerder vermeldde, van overtuigd, dat wij hadden
te zorgen bij de vredesonderhandelingen, waar ook de belangen van ons land in
het geding zouden komen, niet te worden uitgeschakeld. 25 Januari 1917 voegde
ik aan mijn aandrang toe: ‘De vraag, welk resultaat op een bepaald oogenblik
daarmede wordt bereikt, kan daarbij, naar het mij voorkomt, niet beslissend zijn. De
wereldgeschiedenis bestaat voor een groot gedeelte uit mislukte pogingen en ieder,
die iets groots wil bereiken, moet in staat zijn, veel mislukkingen voor zijn rekening
te nemen.’ De regeering heeftin deze richting niets willen doen; haar standpunt was,
dat het voor ons land te gevaarlijk kon zijn, door het aanbieden van bemiddeling of
op andere wijze de vrede te bevorderen.
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31 Maart 1916 meldden de bladen onverwachts, dat de militaire verloven niet meer
zouden worden verleend; dit kon voor het publiek niet anders beteekenen, dan dat
oorlogsgevaar aanwezig was. De regeering trachtte de ongerustheid te sussen,
doch bepaalde zich tot zoo vage algemeenheden, dat allerlei tegenstrijdige geruchten
over de oorzaak van deze ‘alerte’ moesten blijven loopen. In een geheime zitting
der Kamer kregen wij wat meer te hooren, maar het publiek wist eigenlijk niets. Deze
onnoodige en van wantrouwen getuigende geslotenheid tegenover het volk moet
de regeering als een politieke fout worden aangerekend. Welke vermoedens er in
die dagen werden geopperd, behoeft niet te worden vermeld, nu de heer Bosboom,
destijds Minister van Oorlog, in 1923 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant de juiste
toedracht der zaak heeft meegedeeld.
Van Duitsche zijde was onze regeering gewaarschuwd, dat de geallieerden een
landing aan de Scheldemond voorbereidden en dat, indien wij niet voor voldoende
versterking der bedreigde positie zorgden, de Duitschers gedwongen zouden zijn,
Zeeland binnen te trekken. Er was geen reden, aan te nemen, dat de geallieerden
een dergelijken aanval voorbereidden, doch het direkte gevaar kwam van Duitsche
zijde en, om aan onze verzekering te Berlijn, dat wij onze neutraliteit aan de
Scheldemond zouden handhaven, door een daad kracht bij te zetten, besloot onze
regeering, de militaire verloven stop te zetten. Dat wij, ook na deze maatregel, niet
in staat zouden zijn geweest, om de Scheldemond met sukces tegen de overmacht
te verdedigen, verklaart oud-minister Bosboom nadrukkelijk! Dat een zooveel
ongerustheid verwekkende maatregel als het inhouden der verloven in dit geval
noodzakelijk is geweest, kan moeilijk worden beweerd; hij trok ook in de pers der
oorlogvoerende landen de aandacht en werd pas 1 Juni opgeheven.
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In het laatste oorlogsjaar is onze positie werkelijk enkele malen zeer kritiek geweest.
Daar waren in de eerste plaats de moeilijkheden over de doorvoer van zand en
grind uit Duitschland door ons Limburg naar het bezette België. De geallieerden
maakten daartegen bezwaar, daar zij aannamen, dat dit materiaal door de Duitschers
voor militaire doeleinden werd gebruikt. Onze regeering besloot toen, jaarlijks slechts
het vervoer over Nederlandsch grondgebied toe te staan van een zoo groote
hoeveelheid, als noodig kon worden geacht voor het onderhoud van de gewone
wegen in België; voorts moest de Duitsche overheid goed vinden, dat het gebruik
van het doorgevoerde materiaal door Nederlandsche ambtenaren werd
gekontroleerd. De geallieerden, hiermee nog niet tevreden, hielden, sedert Oktober
1917, bij wijze van strafmaatregel, eenige tijd de Nederlandsche handelstelegrammen
op. De Duitschers legden zich voorloopig bij de beperkingen neer.
In dezelfde winter werden onze handelsschepen, door de weigering bunkerkolen
te verstrekken, in de Amerikaansche havens vastgehouden. De
levensmiddelenvoorziening dreigde nu volkomen vast te loopen. Al spoedig bleek,
dat het de bedoeling van Amerika en zijn bondgenooten was, onze schepen te
gebruiken ter vervanging van de scheepsruimte, die zij tengevolge van de
duikbootenoorlog hadden verloren. De laatste groote aanval van Ludendorff werd
voorbereid; alles stond op het spel; de strijdenden deinsden voor geen enkele vorm
van rechtsverkrachting terug, om hun doel te bereiken. Het was onder deze
omstandigheden begrijpelijk, dat onze Minister van Buitenlandsche Zaken, de heer
Loudon, geneigd was, zooveel mogelijk toe te geven. Hij is, naar mijn overtuiging,
daarbij echter verder gegaan, dan onze neutraliteit gedoogde.
Eerst hadden onderhandelingen plaats over een overeenkomst, die inhield, dat
wij een beperkte hoeveelheid
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scheepsruimte voor onze levensmiddelenvoorziening zouden behouden, terwijl de
rest van onze handelsvloot aan de geallieerden zou worden verhuurd. Wat over
deze onderhandelingen bekend werd, wekte reeds ongerustheid en verontwaardiging
in de Duitsche pers. In Maart 1918 traden de geallieerden plotseling scherper op
en eischten den afstand van vrijwel al onze schepen. Inwilliging van dezen eisch
moest van Duitsche zijde stopzetting van den aanvoer van steenkolen en
grondstoffen, zoo niet erger, ten gevolge hebben. Toen uit een
regeeringsmededeeling in de Kamer bleek, dat minister Loudon geneigd was, ook
tegenover dezen eisch een tegemoetkomende houding aan te nemen, was het
oogenblik gekomen, om de regeering in het openbaar te waarschuwen. 19 Maart
1918 voerde ik in de Kamer het woord. Ik wees op de algemeene teleurstelling in
het land, nu de regeering wederom moest bukken voor geweld, doch gaf toe ‘dat
bukken voor dwang het lot is van de kleine, zwakke neutrale natien in deze
wereldoorlog, dat het een fantasie of illusie zou zijn te meenen, dat men in deze tijd
geheel zichzelf zou kunnen zijn.’ Doch nu bleef het niet bij een zich bukken voor de
overmacht; het pijnlijkst was, dat ‘de regeering zich door de geoefende dwang er
toe heeft laten leiden, om een positieve medewerking te verleenen aan de eischen,
die ons gesteld zijn.’ Het moest de schijn hebben dat de regeering, ‘zij het ook
zijdelings, een keuze zou hebben gedaan tusschen de twee oorlogvoerende partijen.’
In zeer voorzichtige termen dus vroeg ik de regeering, of zij bezig was ons land
in de armen van de geallieerden te drijven. Verder kon ik in het openbaar niet gaan.
Bij de repliek gaf ik zelfs toe, dat de regeeringsargumenten bewezen, dat zij voor
zichzelf de overtuiging had, niet onneutraal te handelen. Of haar opvatting juist kon
worden genoemd, liet ik in het midden. Zonder het afsluiten van de overeenkomst
af te wach-
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ten, namen de geallieerden kort daarna onze schepen in beslag. In ekonomisch
opzicht was het voor ons land een ramp, maar het gebeurde tenminste zonder onze
medewerking en dus buiten onze verantwoordelijkheid.
Intusschen bleef de reaktie van Duitsche zijde niet uit en leidde in April 1918 tot het
gevaarlijkste oogenblik, dat ons land in de oorlogsjaren heeft gekend Het kontakt,
dat ik in deze jaren met het Duitsche gezantschap had onderhouden, kwam nu goed
te pas. Van het begin van 1915 tot einde 1916 was von Kühlmann, de latere
Staatssekretaris van Buitenlandsche Zaken, hier Duitsch gezant geweest; met hem
had ik verschillende besprekingen gevoerd. Zijn opvolger, dr. Rosen, deed pogingen,
deze band nog nauwer aan te halen. Ik heb met dezen beminnelijken man, die
herhaaldelijk trachtte vat op mij te krijgen, voortdurend op mijn hoede moeten blijven.
Uitnoodigingen, bij hem te komen lunchen of dineeren, heb ik altijd afgeslagen.
Eens verzocht hij mij, een op zichzelf onschuldige brochure voor hem te vertalen,
natuurlijk met de bedoeling, mij daarvoor een som geld in handen te stoppen. Een
andere maal zeide hij, dat het voor hem van groot belang zou zijn te weten, wat in
een geheime zitting de Kamer was meegedeeld. Ik antwoordde koeltjes: ‘Ik zal het
eens voor u aan den minister vragen.’
Hetwas mij echterniet mogelijk, elke toenadering bruut af te wijzen, daar Rosen
zoowel met Loudon als met Treub telkens wrijving had. Hij bracht mij steeds op de
hoogte, als er moeilijkheden met Duitschland rezen, die in de meeste gevallen met
wat meer takt van de zijde onzer regeering vermeden hadden kunnen worden. Dat
het Rosen er werkelijk om te doen was, een breuk tusschen Nederland en
Duitschland te voorkomen, heeft hij bij de hier te bespreken krisis van April 1918
bewezen.
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Reeds een paar weken was de toon der Duitsche pers jegens ons land van een
ongewone scherpte geweest. 23 April gaf de fraktie mij opdracht, over de spanning
met Duitschland een interpellatie aan te vragen. Deze werd overbodig, toen de
regeering zich bereid verklaarde, over de toestand mededeelingen te doen in een
geheime zitting van de Kamer. Den 26sten April had deze zitting plaats.
Mijn herinnering, aangevuld met hetgeen later bekend is geworden, stelt mij in
staat, de gebeurtenissen van die dagen te rekonstrueeren. De Duitsche
annexionisten, die, overmoedig geworden door de schijnbare sukcessen van het
Duitsche offensief in het Westen, ook Nederland wilden aanpakken, hadden hun
aanhangers in het Duitsche gezantschap in Den Haag. In overleg met de Duitsche
generale staf bewerkten zij, dat Duitsche troepen aan onze grens werden
gekoncentreerd; zelfs schijnen zij zich, buiten dr. Rosen om, met onze regeering in
verbinding te hebben gesteld. Nu onze regeering zich in Maart bereid had verklaard,
den geallieerden tegemoet te komen, meenden zij van hun kant met ons land te
kunnen spelen.
Dr. Rosen kreeg opdracht, onze regeering een ultimatum te overhandigen, dat
vergaande eischen inhield betreffende transport van Duitsch oorlogsmateriaal, niet
alleen door ons Limburg, maar ook over de Rijn. Dit stuk moet al een door de
Berlijnsche regeering gematigd afgietsel zijn geweest van het oorspronkelijk nog
dreigender ultimatum-ontwerp van de Duitsche generale staf. Rosen overhandigde
het ultimatum niet, doch trachtte Loudon van den ernst der toestand te overtuigen.
Toen hem dat niet gelukte - Loudon zou in het Duitsche optreden niet anders gezien
hebben dan ‘bluf’ - wendde hij zich direkt tot Cort van der Linden en stelde ook den
heer Lohman en mij van de situatie op de hoogte. Zoo kwam het, dat tegenover de
enkele stem, die in de geheime vergadering opging voor

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

90
een hooghartig afwijzen der Duitsche eischen, de heer Lohman en ik er krachtig op
aandrongen om, nadat onze houding tegenover de geallieerden in Maart zoo
buitengewoon tegemoetkomend was geweest, nu ook, voor zoover dat eenigszins
mogelijk was, de Duitsche eischen in te willigen. Onze opvatting vond krachtige
steun bij minister Cort van der Linden en het resultaat is geweest, dat in de door
ons aangewezen geest is gehandeld.
Inmiddels had dr. Rosen tijd gewonnen en met sukces in Berlijn op matiging der
eischen aangedrongen, zoodat het mogelijk was, tot een bevredigende oplossing
te komen. Inzake de doorvoer van zand en grind door Limburg, onbelemmerden
uitvoer van dezelfde artikelen uit ons land en vereenvoudiging van het uitklaren van,
Rijnschepen, voor Duitschland bestemd, kwamen wij den Duitschers een stuk
tegemoet. Een groot gevaar was geweken. De geallieerden, die van den aanvang
af door hun gezanten tot toegevendheid hadden laten aansporen, vielen ons ditmaal
over onze koncessies aan Duitschland niet lastig.
In mijn eerste verkiezingsrede, einde Mei te Amsterdam gehouden, heb ik over
mijn houding in deze zaak het volgende gezegd: ‘Ik heb het gewaagd pro-Duitsch
te schijnen, terwille onzer neutraliteitspolitiek. Er is geschreven over wat de heer de
Savornin Lohman en ik in de jongste krisisdagen hebben gedaan. Wij hebben niets
gedaan dan den heer Cort van der Linden te steunen bij zijn pogingen, om de
regeering op de goede weg te houden. Als later bekend zal zijn geworden, wat wij
ten deze hebben gedaan, zullen wij geen reden hebben, ons te schamen.’
Mijn houding in deze dagen werd mede beïnvloed door de overtuiging, dat ons
leger niet tot tegenstand van eenige beteekenis in staat zou zijn. Ik had namelijk
vernomen, dat de opperbevelhebber in de ministerraad verklaringen had afgelegd,
die hierop neer kwamen, dat,
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door het ontbreken van het benoodigde oorlogsmateriaal, ons leger in enkele dagen
onder de voet zou worden geloopen. Volkomen nutteloos en zinneloos, dus, zouden
duizenden jonge levens worden opgeofferd. Het was in verband met deze
inlichtingen, dat ik op 27 April in het Partij bestuur voorstelde, zoo spoedig mogelijk
een vergadering van de Partijraad bijeen te roepen, om de Partij te raadplegen over
de vraag, welke onze houding moest zijn, als de omstandigheden de regeering voor
de keus zouden stellen: òf schending onzer neutraliteit met de wapenen te keeren;
òf toe te geven om een aanval op ons land te ontgaan. Mijn voorstel, door Sannes,
van der Goes en Matthijsen ondersteund, werd aangenomen en reeds op 30 April
had de vergadering van de Partijraad plaats.
De daar gevoerde besprekingen zijn van zooveel belang voor het begrijpen van
het huidig ontwapeningsstandpunt onzer Partij, dat het noodzakelijk is, er hier aan
de hand van de uitmuntende notulen bij stil te staan. In mijn inleiding schetste ik het
gevaar van de toestand, voor zoover dat zonder gebruik van de gegevens uit het
komitee-generaal mogelijk was. Wij hadden den eisch gesteld, dat de Kamer zou
worden gehoord, voordat de regeering een beslissing zou nemen; daarom wilde de
fraktie nu overleggen met de Partij. Ik gaf nu duidelijker dan in de Kamer mogelijk
was geweest, als mijn meening te kennen, dat de regeering in de schepenkwestie
tegenover de geallieerden verder gegaan was, dan onze neutraliteit toehet. ‘De
toestemming tot het gebruik van Nederlandsche schepen kan geen ander gevolg
hebben dan hulp in den oorlog van de eene partij.’ Daartegenover had onze regeering
op verschillende manieren in Duitschland ontstemming gewekt. Ik wees op de
chikanes van de Nederlandsche douane, waarover dr. Rosen zich tegenover mij
verschillende malen zeer fel had geuit; het begon op ‘pesten’ te gelijken en de
toestand was pas verbeterd,
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nu van Duitsche zijde werkelijk gevaar dreigde. Was het de bedoeling van de
Duitsche regeering, per se met ons in konflikt te komen om zoo in ons land de vrije
hand te krijgen voor haar plannen (het bezetten onzer havens enz.), dan zou de
toestand natuurlijk hopeloos zijn, en geen toegeven baten. Daarop stelde ik de vraag
aan de orde: moeten wij, als onze neutraliteit geschonden wordt, b.v. in Limburg,
Duitschland den oorlog verklaren, ja, dan neen? Volgens de besluiten van de
internationale konferentie van 1907, immers, was een neutrale staat wel gerechtigd,
doch niet verplicht, bij schending der neutraliteit naar de wapens te grijpen. Daarbij
moest rekening worden gehouden met de toestand van ons leger; volgens de
legerleiding was er voor 3½ à 4 dagen munitie; volgens ter Laan slechts voor twee
dagen. Zijn wij verantwoord, onze jongens zonder eenig nut aan dood en verderf
bloot te stellen? Ik legde de vraag aan de vergadering voor, doch op mijn rede, die
ongeveer een uur had geduurd, kon feitelijk slechts één konklusie volgen: niet
vechten.
Verschillende sprekers verdedigden een tegenovergesteld standpunt, waarbij het
echter duidelijk was, dat niet in de laatste plaats hun anti-Duitsche gezindheid de
doorslag gaf. Voor hen was het niet de kwestie, of wij in den oorlog zouden worden
betrokken, maar of wij wel aan de goede kant, dat wil zeggen aan de zijde der
‘demokratische’ geallieerden, zouden vechten. De meerderheid van de vergadering
steunde het door mij ingenomen standpunt. Rekening houdend met de moderne
oorlogstechniek, die aan een klein land niet te vervullen eischen stelt, geleerd door
de ervaringen van vier jaar wereldoorlog, zoo werd betoogd, was de S.D.A.P. niet
slechts gerechtigd, doch verplicht, het in 1914 ingenomen standpunt te herzien.
Enkelen gingen verder dan ik was gegaan, daar ik meende, dat wij ons tot het eind
van den oorlog aan de Arnhemsche resolutie van 1915 moesten houden. Velen
waren van meening, dat
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de regeering, als zij tot vechten besloot, niet op het leger zou kunnen rekenen. In
mijn slotwoord herhaalde ik, dat mijn voornaamste argument geheel zakelijk was:
wij kunnen ons niet verdedigen. Het was de plicht van socialisten, om noch
pro-Duitsch, noch pro-Entente te zijn, maar een zuiver sociaal-demokratisch
standpunt in te nemen. Ik betreurde het, dat het door de gebleken verdeeldheid niet
mogelijk was, tot een konklusie te komen. Het doet goed, hier te kunnen vaststellen,
dat enkele jaren later de Partij eensgezind de konsekwentie van de ondervindingen
van de wereldoorlog heeft aanvaard, en den eisch van nationale ontwapening in
haar program heeft opgenomen.
Ook in het openbaar heb ik mijn opvatting ten deze uiteengezet, zij het in
voorzichtiger termen, dan ik in de besloten Partijraadsvergadering had kunnen
gebruiken. Zoo lees ik in het verslag van mijn op 26 juni te Amsterdam gehouden
rede over de internationale politiek het volgende: ‘Wat nu, indien er een overval
komt? Als onze paar honderd duizend man een inbreuk op onze neutraliteit moeten
keeren?.... Zonder weerstandsvermogen zijn wij zeer zeker niet, maar onze jonge
mannen automatisch, zonder rekening te houden met hun militair vermogen, ter
slachtbank te voeren, mag niet en daaraan medewerken wil ik niet. Wij mogen niet
maar automatisch aan een touwtje trekken, tot alles in de pan is gehakt. Wij moeten
verstandelijke politieke en ook menschelijke overwegingen laten gelden.... Wij willen
bij de vervulling van onze plicht als neutralen rekening houden met het vermogen
onzer weermacht.’
Ernstig gevaar heeft ons volk in de zomer van 1918 bedreigd ten gevolge van het
onbesuisde konvooiplan, door den Minister van Marine, den heer Rambonnet, in
samenwerking met zekere hofkringen opgezet. De minister deed dit voorstel
‘gesteund door de Kroon’, zegt
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de heer Groeninx van Zoelen; en hij kan het weten. Een goede aanleiding vormden
de inbeslagname onzer schepen en de verbreking van de verbindingen met Indië.
Een oorlogsschip en een tot oorlogsschip gepromoveerd passagiersschip zouden
het overbrengen van regeeringspersonen en goederen naar Indië beveiligen; aan
de oorlogvoerenden werd inzage van de scheepspapieren verstrekt om te toonen,
dat geen kontrabande aanwezig was. In een kommuniqué van het ministerie van
Marine werd dreigend aangekondigd, dat de kommandant van het konvooi geen
onderzoek van de schepen zou dulden. De Engelsche regeering, die zich in deze
zaak over het algemeen tegemoetkomend toonde, maakte zoowel tegen deze
zinsnede, als tegen enkele der mee te voeren personen en goederen bezwaren.
Pas toen aan bijna alle Engelsche eischen voldaan was en volkomen
overeenstemming was bereikt, kon het konvooi op 5 Juli zijn tocht beginnen. De
Engelsche regeering liet weten, dat het de eerste en de laatste maal was, dat iets
dergelijks werd toegestaan. Deze tragi-komedie, door de verdedigers der nationale
eer bij uitnemendheid op touw gezet, had juist voor het door deze kringen
nagestreefde doel beter achterwege kunnen blijven. Terecht schreef Het Volk: ‘Voor
de prijs van ruim drie millioen gulden heeft de Nederlandsche regeering zich een
openlijke tentoonstelling van haar onmacht ter zee en van de waardeloosheid harer
oorlogsvloot gekocht.’
Het toegeven aan de Engelsche eischen was noodzakelijk ter voorkoming van
oorlog met de geallieerden. Het was echter niet naar de zin van den heer Rambonnet,
die, nog voordat de zaak was afgewikkeld, zijn ontslag nam. Hoe de koningin
tegenover het geval stond, toonde zij door Rambonnet twee dagen na zijn aftreden
tot haar adjudant in buitengewone dienst te benoemen. Het bestaan van een
dergelijke stemming aan het hof achtte ik een groot gevaar en ik ben daarom
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zoo vrij geweest, de zaak in een onderhoud met de koningin aan te snijden en haar
te waarschuwen voor de militaristische invloeden in haar omgeving. In dit gesprek
vond ik bevestiging van mijn opvatting, dat één van de drijvers de heer Groeninx
van Zoelen was geweest.
In Oktober 1918 interpelleerde ik den nieuwen Minister van Buitenlandsche Zaken,
van Karnebeek. Ik wil hier aanhalen, wat ik bij die gelegenheid naar aanleiding van
de juist aangevangen demokratische koers in Duitschland zeide over mijn Duitsche
sympathieën: ‘Nu dat volk bezig is, zich te ontdoen van de heerschappij eener kaste
en van een politiek systeem, dat dit volk onwaardig was, zal die sympathie in breede
kringen groeien. Een revolutionair élan, als wij in het Fransche volk en in de
intellektueelen en arbeiders in Rusland hebben leeren bewonderen, is tot heden
van het Duitsche volk niet uitgegaan. Als echter de politieke wedergeboorte van dat
volk zijn beslag heeft gekregen en het pantser van het militarisme, dat nergens zoo
zwaar drukt als daar, dat volk van de schouders zal zijn gevallen door de invoering
van de internationale ontwapening, dan is voor de schepping eener socialistische
organisatie van de staten van Europa mijn hoop op de wetenschappelijke zin, den
overdroten ijver en het gebleken organisatievermogen van het Duitsche volk voor
een niet gering gedeelte gebouwd.’
Op het verkiezingskongres van Februari 1918 hield ik een rede over onze algemeene
politiek, Schaper sprak over arbeidswetgeving en sociale verzekering en Wibaut
lichtte onze finantieele en ekonomische eischen toe. In alle landen, zeide ik, wordt
de tegenstelling tusschen de arbeidersmassa en de machthebbers van het oogenblik
steeds scherper. ‘Men kan de regeering niet verantwoordelijk stellen voor de
belemmering van invoer van noodzakelijke levensmiddelen,
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maar wel voor het feit, dat zij in deze tijd van groote schaarschte niet voor gelijke
verdeeling der voorraden zorgt, niet tot dat doel kapitalisme en oorlogswinst energiek
aantast. Vandaar een gevoel van verbittering, dat zich richt tegen elke staatsorde....
Tegenover de nood der massa ziet men een openlijk aansturen op
hyper-kapitalistische politiek.’ Na de verovering van het algemeen kiesrecht,
vervolgde ik, is nu de strijd voor de verwezenlijking van het socialisme zelf aan de
orde. Ook het groot-kapitalisme heeft zich in de oorlogsjaren versterkt. ‘Tegen die
imperialistische elementen, tegen het groot-kapitaal is zoowel onze strijd voor vrede
als onze strijd tegen de ellende der arbeiders gericht.’
In het op dit kongres vastgestelde verkiezingsprogram, dat grootendeels door mij
was opgesteld, riep de Partij de arbeiders op tot strijd voor internationale ontwapening
en verplichte arbitrage van geschillen tusschen de staten; bestrijding van de
grootkapitalistische beinvloeding van de staat en van het kapitalistisch monopolie;
voltooiïng van de sociale verzekering en arbeidswetgeving; staatspensioen; algemeen
vrouwenkiesrecht; organisatie van het bedrijf onder leiding van de staat.
Ik ben bij deze verkiezingen, tegen mijn zin, als lijstaanvoerder opgetreden in
twee kieskringen, in Amsterdam en in Friesland. In Friesland hield ik in alle deelen
van de provincie vergaderingen. In de woning van mevrouw Besuyen-Lindeboom
was het verkiezingsbureau ingericht. Te Leeuwarden hield ik wat men noemt een
‘zware’ rede. Het publiek onzer vergaderingen was in die plaats door jarenlange
socialistische scholing op een peil gekomen, dat het den spreker mogelijk maakte,
ook de moeilijkste politieke problemen van den dag tot de grond toe te behandelen.
In Amsterdam sprak ik slechts twee maal. Daar had de Telegraaf een felle kampagne
tegen mij gevoerd, die onze Partij bij deze
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verkiezingen veel kwaad heeft gedaan. Telkens trachtte het blad, dat een verblinde
en voor onze neutraliteit gevaarlijke Ententepolitiek voerde, mijn pro-Duitschheid te
bewijzen. Alle perken te buiten gingen de artikelen van een uitgeweken Belg, Auguste
Monet, die eerst Huysmans had trachten te bekladden en, na diens vertrek uit
Nederland, speciaal mij onder handen nam. In samenwerking met groote kranten
in Londen en Parijs werd mijn werk voor herstel der Internationale verdacht gemaakt;
ik zou handelen in overleg met de Duitsche regeering; zelfs werd er gekoquetteerd
met een gerucht, dat ik met Duitsch geld zou werken. De trouwe en bekwame
verdediging mijner houding in Het Volk kon natuurlijk niet beletten, dat van deze
laster heel wat bleef hangen. Bovendien wakkerde de Telegraaf de anti-politieke
stemming aan, waarover ik reeds naar aanleiding van het ‘incident-Nierstrasz’ heb
gesproken. Mijn eerste Amsterdamsche rede werd herhaaldelijk onderbroken door
kabaal van Wijnkoopmannen en syndikalisten, die met een eigen partij, de
Socialistische Partij, aan de verkiezingen deel namen. Ik sprak langer dan mijn
bedoeling was geweest, en daar de zaal met het oog op de brandstoffennood op
een bepaald uur moest worden ontruimd, bleef er voor debat slechts weinig tijd over.
De revolutionaire elementen waren over deze gang van zaken zoo verontwaardigd,
dat de vergadering in plaats van met debat, met een formeele veldslag eindigde.
De Amsterdamsche partijgenooten noodigden mij uit, tegenover de
Telegraafkampagne mijn internationaal optreden voor de kiezers te verdedigen,
zoodat een tweede vergadering plaats had, geheel aan de internationale politiek
gewijd. Ik zorgde er nu voor, ruim tijd voor een debat over te laten; ditmaal verliep
de vergadering zonder ernstige incidenten.
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De uitslag van de verkiezingen was voor onze Partij bevredigend; wij veroverden
22 zetels. In Amsterdam echter was het resultaat slecht en moest van een nederlaag
worden gesproken. Rotterdam had zich schitterend gehouden; daar kreeg de
S.D.A.P. 44% der uitgebrachte stemmen. Behalve twee S.D.P.-ers zouden de
syndikalist Kolthek en de Christen-socialist Kruyt enkele jaren in de Kamer zitten.
De drie groote partijen der rechterzijde bezetten samen 50 zetels; de vrijzinnige
groepen waren los van elkaar opgetrokken met het resultaat, dat er niet veel van
over was gebleven.
In Amsterdam sprak ik over de verkiezingsuitslag en noemde daar als oorzaken
van onze nederlaag in Amsterdam: de perskwestie, n.l. de groote invloed van de
Telegraaf, waartegen Het Volk nog niet was opgewassen; de wethouderskwestie:
van veel gevolgenvan den ekonomischen nood gaven de politiek-ongeschoolden
gemakkelijk de schuld aan de socialistische wethouders; en niet in de laatste plaats
mijn persoon: de Telegraaf-kampagne had op een anderen lijstaanvoerder minder
vat gehad. Het was, ondanks de teleurstelling, een goede vergadering.
Nadat de verkiezingsuitslag in het P.B. besproken was, schreef ik in Het Volk een
artikel ‘Het Nieuwe Tijdperk’, dat aldus begon: ‘Het liberalisme vernietigd--- de
christelijke partijen met onderlinge verschuiving gelijk gebleven --- het socialisme
gegroeid tot groote oppositiepartij --- zietdaar in enkele woorden het parlementair
resultaat der eerste verkiezingen onder het algemeen kiesrecht met evenredige
vertegenwoordiging.’ En verder: ‘Voor ons zijn de vijf verloopen jaren de oogsttijd
voor het algemeen kiesrecht geweest, thans gaan wij ploegen, eggen en zaaien
voor de socialisatie der maatschappij.’
Het ministerie Cort van der Linden had na afloop der verkiezingen zijn ontslag
aangeboden. In mijn advies aan de koningin sprak ik de meening uit, dat een par-
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lementair ministerie, steunend op de rechterzijde, het best op de verkiezingsuitslag
paste. Voor onze Partij bestond er geen reden, op deelneming aan de regeering
aan te dringen. Na een geknutsel, dat twee heele maanden duurde, is een kabinet
uit de rechterzijde tot stand gekomen.
Dat deze gang van zaken voor velen onzer een teleurstelling beteekende, kan
niet worden ontkend. Ik had met de mogelijkheid, dat wij tot deelname aan de
regeering zouden worden geroepen, enstig rekening gehouden; men herinnert zich,
op welke gronden ik in mijn rapport over de portefeuillekwestie dit standpunt had
ontwikkeld, (vgl. blz. 32). In Maart 1917 had ik het in een rede te Leeuwarden heel
sterk gezegd: ‘Men kan zonder de sociaal-demokratie niet meer regeeren; men zal
met haar regeeren. De machtige vuist van het proletariaat heeft gegrepen in de
teugels van het staatsbestuur.’ Internationaal is mijn kijk over het algemeen
bevestigd; in ons land echter waren de politieke verhoudingen minder ver ontwikkeld,
dan ik in de laatste oorlogsjaren heb gedacht.
Bij de algemeene beschouwingen in het najaar van 1917 had ik in de Kamer de
zaak ter sprake gebracht. Op de vraag van Nolens, of wij, sociaal-demokraten,
‘ministrabel’ waren, antwoordde ik, dat het voor ons niet mogelijk was, alle
samenregeeren met burgerlijke partijen te blijven weigeren; doch in de toekomst
zou voor de sociaal-demokratie de vraag niet, als in 1913, luiden: wilt gij met alle
groepen der linkerzijde samen een regeering vormen, doch aldus: wilt gij met de
andere demokratische groepen de regeering aanvaarden? Intusschen beloofde de
wijze, waarop mijn denkbeeld aan de rechterzijde ontvangen werd, weinig goeds;
slechts van vrijzinnig-demokratische zijde kreeg ik steun. Dit was voor mij geen
reden om tot een andere taktiek over te gaan, maar wel om de verwachtingen voor
1918 te matigen.
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Deze nieuwe taktiek, die door mij in de Kamer vrijwel op eigen verantwoordelijkheid
was ingeluid, werd door het Februarikongres van 1918 bevestigd. In het
verkiezingsprogram sprak de Partij uit, dat ‘de mogelijkheid van deelneming aan
een burgerlijke regeering niet uitgesloten’ was. Zekerheid zou moeten bestaan, dat
de aktueele hoofdpunten van ons verkiezingsprogram in het regeeringsprogram
zouden worden overgenomen en dat de S.D.A.P. ‘niet inhaar vrijheid van uiting en
beweging als socialistische arbeiderspartij mag worden belemmerd.’ Het
verkiezingsprogram werd tenslotte met algemeene stemmen aangenomen, doch
daaraan was een interessant debat voorafgegaan. Dat het peil dezer debatten hoog
was, was in de eerste plaats te danken aan Mendels, die in een helder, theoretisch
goed gefundeerd betoog, de door mij toegelichte passage inzake de
regeeringsdeelname bestreed. In mijn antwoord betoogde ik, dat de
sociaal-demokratie in een overgangstijdperk verkeerde. Nog niet sterk genoeg om
alleen de regeering te aanvaarden, was zij toch te sterk om de alleenzeggenschap
over de staatsmacht aan de groot-kapitalistische groepen te laten. ‘Ik vraag u: waar
zitten de andere arbeiders? Bij de burgerlijke partijen en in de christelijke
vakvereenigingen. Zij staan niet naast de socialistische arbeiders. Maar zijn zij
politiek weg te denken? Neen, zij kunnen elk in eigen partij een grooten invloed
uitoefenen.... Als wij, ook met de regeermacht, het grootkapitaal willen bestrijden,
dan richten wij ons daarmede, over de hoofden der burgerlijke leiders, tot de achter
hen staande arbeiders om hen naar ons toe te trekken.’ Dat wij niet op ministerzetels
belust waren, stelde ik nadrukkelijk vast. ‘Wij beleven een tijd, waarin het kapitalisme
bankroet heeft geslagen. Wie in de regeering treedt, komt in een failliete boedel.’
‘Wij zullen ons echter,’ voegde, ik daaraan toe, ‘niet laten gebruiken, om voor de
bourgeoisie het regeerkasteel te beschermen, als
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het voor de werkelijke bevrijding van het proletariaat door de massa wordt bestormd.’
In een artikel over de portefeuillekwestie in het ‘Weekblad voor stad en land’
schreef ik, dat de oppositie tegen alle regeeringsdeelname was ‘een zich krampachtig
vastklemmen aan de stellingen en sentimenten uit het jeugdtijdperk der beweging,
toen deze het parlement vóór alles tot propagandatribune gebruikte en, bij gemis
aan direkten invloed op de staat, deze veel meer als bolwerk der kapitalistische
klasse dan als instrument tot bevordering der arbeidersbelangen beschouwde.’
Deze oppositie is in onze rijen nog niet dood, maar, ondanks de somtijds droevige
ervaringen, in het buitenland met socialistische ministers opgedaan, blijf ik van
meening, dat zij ongelijk heeft. De mentaliteit der Nederlandsche arbeidersbeweging
staat er borg voor, dat, als het in Nederland tot deelname aan de regeering komt,
de fouten, die hier en daar in het buitenland zijn gemaakt, zullen worden vermeden.
Wat het aansturen op samenwerking met de Katholieken betreft, heeft het resultaat,
of liever het uitblijven van resultaat, mij de laatste jaren doen twijfelen aan de juistheid
van de in 1918 mede onder mijn invloed aanvaarde taktiek. Onze partij zal ernstig
hebben te overwegen, of en in welke richting deze taktiek moet worden herzien.
Het staat echter vast, dat terugkeer tot het overwonnen, bekrompen-dogmatische
standpunt, dat per se samenregeeren met niet-socialistische partijen uitsluit, voor
een partij als de S.D.A.P., die zich op de bodem der werkelijkheid plaatst, onmogelijk
is.
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IV. Stockholm.
REAKTIE TEGEN DE ‘GODSVREDE’ - DE KONFERENTIE VAN DEN HAAG - ONZE AKTIE OP HET
DOODE PUNT - REVOLUTIE IN RUSLAND - NAAR STOCKHOLM! - HUYSMANS, DE
INTERNATIONALE SOCIALIST - BRANTING EN DE ENTENTE - VANDERVELDE OP REIS - VLIEGEN
EN DE OMKEER IN DE FRANSCHE PARTIJ - VICTOR ADLER IN STOCKHOLM - HET STANDPUNT
DER DUITSCHE MEERDERHEID - HAASE IS NIET TEVREDEN - STOCKHOLM WERKT DOOR OVEREENSTEMMING MET DE RUSSEN - STEEDS WEER UITSTEL - HET VREDESPROGRAM DE MISLUKKING EN HAAR KONSEKWENTIES - VERIJDELDE REIS NAAR ENGELAND - LAATSTE
POGINGEN IN ZWITSERLAND.

De oppositie tegen de godsvredepolitiek der leiding was na December 1914, het
eerste onafhankelijke optreden van Liebknecht, in de Duitsche partij geleidelijk
toegenomen. Tegen de fraktieverklaring, waarin Liebknechts optreden veroordeeld
werd, had zich in de fraktie een belangrijke minderheid verzet. In Maart 1915 hield
Haase, bij de debatten over nieuwe oorlogskredieten, tegen de zin van de rechterzijde
der fraktie een rede, waarin hij op een spoedige vrede aandrong en betoogde, dat
het op de weg van Duitschland lag, den eersten stap daartoe te doen. Sedert
December 1914 was de minderheid, die tegen de kredieten wilde stemmen,
verdubbeld.
In Juni 1915 publiceerden Kautsky, Bernstein en Haase tezamen een manifest,
‘Das Gebot der Stunde’, waarin de algemeen-toenemende vredeswil met vreugde
werd begroet en de toegevende houding der meerderheid tegenover alle
regeeringsdaden ernstig werd gekritiseerd. De leiding der Duitsche partij
veroordeelde deze stap als disciplinebreuk; aan de buitenlandsche partijgenooten
en vele andere buitenstaanders toonde zij, hoe sterk het verzet tegen de
oorlogspolitiek der Duitsche partij juist bij de beste harer leiders was.
In Augustus van dat jaar gaven de meerderheid van het Duitsche partijbestuur
en de Rijksdagfraktie een

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

103
verklaring over het doel van den oorlog in het licht, waarin zij elke verminking van
het Duitsche grondgebied afwezen; het manifest vervolgde: ‘Dit geldt ook voor den
eisch van wederaanhechting van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk, in welke vorm
hij ook moge worden gesteld.’ Niet minder bedenkelijk waren de eischen, die het
manifest voor de vrijheid van ekonomische ontwikkeling van het Duitsche rijk stelde,
die, waren zij bij de vrede ingewilligd, het overwicht van Duitschland blijvend zouden
hebben vastgelegd. Terwille van de Duitsche ekonomische expansie naar het
Zuid-Oosten wees het manifest ‘elke verzwakking en verbrokkeling van
Oostenrijk-Hongarije en Turkije’ af. Wel veroordeelde het manifest tenslotte alle
annexaties en bevatte het den eisch, dat België hersteld moest worden, maar dit
niet in zoo krachtige en duidelijke termen als Haase en andere leden der minderheid
hadden voorgesteld.
In December was de minderheid, die tegen de kredieten wilde stemmen, tot 43
leden aangegroeid. Onder leiding van Haase scheidde zich een twintigtal openlijk
van de fraktie af, liet een eigen verklaring voorlezen en bracht zijn stem tegen uit.
Hiermede was de splitsing in de Duitsche arbeidersbeweging een feit geworden.
Voor zoover de censuur het toeliet, werden de twistpunten in de pers enin
partijvergadering en besproken, en de polemieken en debatten namen steeds feller
vormen aan.
Naast de door Haase geleide minderheid teekende zich al spoedig een nog
radikaler groep af, de mannen van Spartakus. De arrestatie van hun leider,
Liebknecht, op den eersten Mei 1916, veroorzaakte de eerste belangrijke stakingsen verzetbeweging onder de Berlijnsche arbeiders die door den ekonomischen nood
steeds meer vatbaar werden voor radikale propaganda. Buiten het parlement, in de
partijorganisatie, bleef de uiterlijke eenheid bestaan, totdat in het voorjaar van 1917
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de ‘Onafhankelijken’ tot de stichting van een eigen organisatie overgingen, waarin
ookde Spartakus-groep werd opgenomen.
In de Fransche partij viel een dergelijke ontwikkeling waar te nemen; doch daar
stak de minderheid pas in het voorjaar van 1915 het hoofd op en daar is het in de
oorlogsjaren niet tot een splitsing gekomen. Het vezet der Fransche minderheid
richtte zich eveneens tegen het klakkeloos volgen der regeering, terwijl de richtingen
voorts tegenover elkaar stonden inzake de houding der partij tegenover het I.S.B.
De meerderheid bleef weigeren aan een zitting van het Internationaal Bureau
tezamen met partijgenooten der centrale landen deel te nemen; later stelde zij
voorwaarden op, waaraan de Duitsche partij moest voldoen, voordat haar
vertegenwoordigers de Franschen mochten ontmoeten. De minderheid, onder leiding
van Longuet, ijverde voor onvoorwaardelijke deelname aan een zitting van het
voltallige Bureau, en eischte van de regeering nauwkeurige omschrijving van de
oorlogsdoeleinden. Terwijl de meerderheid wilde doorvechten, ‘totdat het Duitsche
militarisme zal zijn verslagen’, keerde de minderheid zich tegen militaristen en
annexionisten in het eigen land. Het toetreden van de socialistische ministers tot
een nieuw kabinet werd in Oktober 1915 door de Fransche fraktie slechts met geringe
meerderheid goedgekeurd, en in de partijraadsvergaderingen van April en Augustus
1916 behaalde de minderheid ruim één derde van de stemmen. Veel sterker dan
in Duitschland kwam hier ook in de vakbeweging, die sedert den aanvang van den
oorlog nauw met de partij samenwerkte, de radikale richting tot uiting.
In Engeland was het de Independant Labour Party, die de rol van
internationaal-gezinde minderheid vervulde. In haar rijen rees tegen het aanvaarden
van ministerportefeuilles door de Arbeiderspartij verzet. Ook sprak zij zich uit voor
deelname aan een vol-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

105
tallige zitting van het I.S.B. Een in Mei 1915 door haar uitgevaardigd manifest riep
de regeeringen der oorlogvoerende staten toe: noemt allen uw vredesvoor waarden.
Evenals de neutrale socialisten, zag de I.L.P. daarin den eenig mogelijken grondslag
voor het aanknoopen van vredesonderhandelingen. Op de kongressen der
Arbeiderspartij bleef zij echter in de minderheid.
Zoo was de gesteldheid der partijen, die wij steeds weer door bemiddeling van
het I.S.B. tot elkaar trachtten te brengen. Begrijpelijker wijze waren er in alle landen
elementen, wien het moeizaam werken van het I.S.B.niet vlug genoeg ging. In
September 1915 kwamen vertegenwoordigers van deze strooming bijeen in een
internationale konferentie te Zimmerwald. Het initiatief was uitgegaan van de
Italiaansche partij, de eenige partij, die officieel vertegenwoordigd was; verder waren
er afgevaardigden van minderheden. De konferentie, waar o.a. Lenin aanwezig
was, werd voor Holland alleen bijgewoond door mevrouw Roland Holst. Uitdrukkelijk
werd uitgesproken, dat het niet de bedoeling was, een nieuwe Internationale te
stichten, maar men wilde ‘het proletariaat oproepen tot een gemeenschappelijke
aktie voor de vrede, een middelpunt voor die aktie stichten en trachten het proletariaat
weer tot zijn historische taak terug te brengen.’ Deze konferentie, die haar
voortzetting had in die van Kienthal van April 1916, vond ook aanhang binnen onze
Partij, zoodat het Partijbestuur in November 1915 besloot er openlijk stelling tegen
te nemen.
Onze Partij hield in Januari 1916 een buitengewoon kongres, dat vooral van
belang was door de pittige en goed gedokumenteerde rede, waarin de sekretaris
van het I.S.B., Huysmans, er de gestie van het Bureau voor en na het uitbreken van
den oorlog verdedigde. Hij gaf verslag van de pogingen van het Bureau, om kontakt
te krijgen met de partijen der oorlogvoerende
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landen en besprak de beteekenis van de officieele verklaringen der Duitsche,
Fransche en Engelsche partijen over de oorlogsdoeleinden.
In het voorjaar van 1916 maakten Wibaut en Huysmans voor het I.S.B. een reis
naar Parijs en Londen. Met uitzondering van de kleine groepen, die op het standpunt
van Zimmerwald stonden, hadden de minderheden in beide landen het optreden
van het I.S.B. volkomen goedgekeurd. De resultaten van zijn reis samenvattend,
stelde Huysmans o.a. het volgende vast: ‘De Franschen en Engelschen erkennen
het Bureau in Den Haag als het centrum der beweging;.... De meerderheid is van
oordeel, dat de tijd van een Bureauzitting nog niet gekomen is; er bestaan nochtans
belangrijke minderheden, die zulk een vergadering wenschen.’
Wibaut bracht mij van zijn bevindingen in Parijs op de hoogte in een brief, waaruit
ik hier enkele passages weergeef, die handelen over de opvatting der Fransche
partijgenooten: ‘Ik heb uitvoerig gepraat, eenerzijds met Sembat, Albert Thomas,
Bracke, Renaudel, Guesde, Lebas, Dubreuilh, (de leiders der met de regeering
samenwerkende meerderheid), anderzijds met Longuet, Mistral, Pressemanne en
een aantal van hun geestverwanten op dit bizondere punt, (de minderheid).... De
argumenten van de Franschen ertegen (n.l. tegen een volledige bijeenkomst van
het I.S.B.) zijn te verdeelen in twee kategorieën: 1ste, het is ons onmogelijk om de
meerderheids-Duitschers te ontmoeten, zoolang zij zich niet van hun regeering
hebben losgemaakt...; 2de, een deelneming onzerzijds aan een bijeenkomst van
het Bureau, dus met die Duitschers, zou door de Fransche natie en ook door een
groot deel van de Fransche Partij worden beschouwd als in flagrante strijd met het
landsbelang. Het lijkt ons onmogelijk - de verstandigsten, zooals Sembat, Thomas,
Renaudel, verklaren dat uitdrukkelijk, deze handeling door de massa te doen
verstaan. Het gevolg zou zijn, dat de
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partij al haar invloed verloor bij de vredesonderhandelingen.... De groep
Longuet-Mistral zegt: zoo spreken de leiders; er is een groote massa in de partij,
die er geheel anders over denkt, die betere gevolgen voor de grondslagen van de
vrede verwacht van reeds thans internationaal optreden.’
Het I.S.B. besloot nu een nieuwe konferentie van de socialisten der neutrale
landen in de zomer van 1916 te Den Haag bijeen te roepen. Toen deze konferentie
den 31sten Juli geopend werd, was ik weer voldoende in staat om mijn aktie tot
herstel der Internationale, die door mijn ziekte ontijdig afgebroken was, te hervatten
en de openingsrede te houden.
Ik noemde het de plicht van de socialistische partijen om in elk stadium van den
oorlog, onafhankelijk de vraag te onderzoeken, of voortzetting in de gegeven
omstandigheden nog in het belang van het volk was. En ik vervolgde: ‘Ik ben stellig
van meening, dat zulk een onderzoek op dit oogenblik er toe moet leiden, dat de
socialistische partijen der verschillende landen hun vrijheid tegenover de eigen
regeeringen en burgerlijke partijen zullen hernemen en zich met elkaar over het
verkrijgen van een duurzame, d.i. op de grondslagen van het internationaal
socialistisch vredesprogram gesteunde vrede, zullen verstaan.’ Ik herhaalde
vervolgens mijn stelling, dat de Internationale moest zorgen niet door de vrede te
worden overrompeld, zooals zij door den oorlog overrompeld was. Daarvoor zou
het, zoo betoogde ik, noodig zijn, dat de socialistische partijen in de oorlogvoerende
landen de godsvrede verbraken. ‘Alle regeeringen hebben in dezen oorlogstijd de
noodzakelijkheid leeren kennen, door de socialistische arbeiders beweging te worden
gesteund. Het oogenblik is aangebroken, waarop de verdere verleening van deze
steun moet worden afhankelijk gemaakt van de in williging van belangrijke eischen,
zoowel ten opzichte van de vredespolitiek der regeering als van de
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politieke positie der arbeidersklasse.... Een vrede, gelijk door de Internationale
verlangd, zal niet zonder strijd tegen de heerschende machten te bereiken zijn.’
Ontwikkeling van de demokratie noemde ik een eersten eisch: ‘Naast de uitbreiding
van de autonomie der gemeenten zullen verschillende organen van het
maatschappelijk leven, in de strijd der arbeidersklasse gevormd, zooals
vakvereenigingen, koöperatieve en andere dergelijke lichamen, belangrijke organen
kunnen zijn ter uitvoering van de nieuwe staatsfunkties.’ Herstel van België als een
zelfstandige staat noemde ik een vanzelfsprekenden eisch, terwijl ik de moeilijkheid
van de Elzas-Lotharingsche kwestie erkende.
Onmiddellijk nadat ik mijn rede geëindigd had, vroeg Branting het woord, om een
speech te houden, die feitelijk tegen verschillende passages van mijn rede was
gericht. Hij wilde een scherper veroordeeling van Zimmerwald; van te stellig-gestelde
ontwapenings eischen bleek hij niet veel te willen weten; hij eischte van de Duitsche
socialisten, dat zij zich openlijk bereid zouden verklaren over Elzas-Lotharingen te
onderhandelen, wat de meerderheid tot nu toe geweigerd had; hij verdedigde de
bezwaren van de Fransche partijgenooten tegen een vergadering samen met de
Duitschers; en hij betoogde vooral, dat volgens hem het oogenblik voor
vredesonderhandelingen niet geschikt was, daar de oorlogssukcessen van
Duitschland niet voldoende door overwinningen der geallieerde legers waren
geneutraliseerd.
In de kommissievergaderingen, die daarna plaats hadden tot het opstellen der
resoluties, bleken de tegenstellingen niet zoo groot, als in de openingszitting had
geschenen. In de loop van de konferentie zette ik mij naast Branting aan een tafeltje,
legde mijn hand op de zijne, en zeide: ‘Jij staat dichter bij de geallieerden, terwijl ik
meer naar de centralen georienteerd ben; juist omdat wij verschillend georienteerd
zijn, kunnen
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wij samen veel voor de vrede doen. Laten wij dat nooit vergeten.’ Met welke woorden
Branting zijn hartelijke instemming betuigde.
De door de kommissie voorgestelde resolutie betoogde allereerst, dat strijd tegen
het kapitalisme, dat schuldig was aan den oorlog, noodiger was dan ooit. ‘Daartoe
is in de nog niet parlementair geregeerde landen onmisbaar de strijd tegen het
absolutisme en voor de grondwettelijke erkenning van de volkssouvereiniteit.’ De
resolutie sprak zich uit voor herstel van België en Servië en voor de zelfstandigheid
van Polen en gaf uiting aan de verwachting, ‘dat ook de Duitsche sociaal-demokratie
bereid zal zijn over het vraagstuk van Elzas-Lotharingen met de Fransche partij in
overleg te treden.’ Zij betuigde instemming met de door het I.S.B. gevoerde aktie
en protesteerde ‘tegen elke poging om het vertrouwen van het proletariaat in zijn
partijen en organisaties’ te ondermijnen. Herinnerend aan het program van
Kopenhagen riep de konferentie de socialistische partijen op, ‘om op de bodem van
dit program tot overeenstemming te komen, opdat niet het historische oogenblik om
voor zijn verwezenlijking te werken ongebruikt voorbijgaat en de vrede door de
imperialistische groepen vastgesteld wordt.’ Tenslotte sprak de konferentie zich uit
voor de bijeenroeping van een volledige Bureauvergadering.
In mijn toelichting van deze resolutie, uitgesproken in de openbare zitting der
konferentie, besprak ik nog eens het tekort van de Duitsche partij. Ik zeide: ‘De
politieke machteloosheid der Duitsche partij drukt zwaarder op de Internationale
dan ooit, maar van buiten af kan het Duitsche absolutisme niet worden vernietigd;
dat is de historische plicht van het Duitsche volk zelf. Meerderheid noch minderheid
heeft tot nog toe in dezen het verlossende woord gesproken. Het is niet genoeg,
voor sociale hervormingen te strijden en radikaal-marxistische resoluties aan te
nemen; ook het
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politiek systeem moet veranderd. Zoolang het moderne Duitschland een Russisch
regeerings stelsel heeft, drukt dat op de heele Internationale.’
De resolutie werd met algemeene stemmen aangenomen, evenals de ekonomische
resolutie, die door een rapport van Wibaut over ‘De ekonomische oorlog na den
militairen oorlog’ was voorbereid.
Het oordeel over de konferentie in de partijpers der oorlogvoerende landen, was
niet onverdeeld gunstig. Zeer tevreden toonde zich de Weensche ‘Arbeiterzeitung’,
die met nadruk mijn opmerking onderschreef, dat voor alle socialistische partijen
de tijd gekomen was, om haar vrijheid tegenover de regeeringen te hernemen. Een
dergelijk oordeel heerschte bij de Duitsche minderheid en in haar orgaan de
‘Leipziger Volkszeitung’. Wel had ik volgens dit blad een duidelijke geneigdheid voor
de geallieerden aan den dag gelegd. Groote verontwaardiging hadden speciaal mijn
woorden over het tekort der Duitsche socialisten gewekt in het kamp der
meerderheid. De Franschen waren over mijn openingsrede zoo mogelijk nog slechter
te spreken. Zoo schreef de latere kommunist Cachin in de ‘Humanité’: ‘Dat zij, (de
neutrale socialisten), geen woord van opzettelijke afkeuring voor het Duitsche
militarisme hebben kunnen vinden, dat zij geen werkelijk krachtige uitspraak lieten
hooren voor de vrijheid der volken om over hun eigen lot te beslissen: welk een
leemte, en voor ons, welk een teleurstelling.’
De zeer primitieve omgeving, waarin de besprekingen plaats hadden, was
teekenend voor de précaire omstandigheden, waarin de Internationale door den
oorlog was gebracht; in een zaaltje van een dansmeester werden de vergaderingen
gehouden. Slechts de gemoedelijke figuur van van Kol, die in een viktoria door de
stad reed, om de buitenlandsche vrienden af te halen, gaf aan de bijeenkomst eenige
fleur. Vergelijkt men echter deze konferentie in haar opzet, verloop en resulta-
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ten met die van Kopenhagen, in Januari 1915 gehouden, dan kan een groote
vooruitgang worden gekonstateerd. Op breeder basis staande, leidde de Haagsche
konferentie tot veel krachtiger uitspraken, en aan de beraadslagingen, die in
tegenstelling met de vorige maal wel in het openbaar werden gehouden, wijdde de
geheele internationale pers haar aandacht.
Het volgende halfjaar bracht, ondanks Duitsche overwinningen in het Oosten,
geen verandering in de positie der oorlogvoerende partijen. De Duitsche regeering
neigde steeds meer tot het uiterste middel van den onbeperkten duikbootenoorlog,
doch liet daaraan voorafgaan een vredelievend gebaar, om de oppositie in het eigen
land te ontwapenen. Zoo althans beschouwden de onafhankelijke socialisten de
uitnoodiging tot vredesonderhandelingen, door de Duitsche regeering op 12
December 1916 gepubliceerd, en ik geloof, dat zij juist oordeelden. Door den
aanmatigenden toon van het Duitsche stuk en vooral door het ontbreken van konkrete
voorstellen, waarop Haase herhaaldelijk had aangedrongen, was de stap van te
voren tot mislukking gedoemd. Enkele dagen later noodigde de Amerikaansche
president, Wilson, in een nota de oorlogvoerende partijen uit, hun vredesvoorwaarden
bekend te maken. Het antwoord der geallieerde regeeringen toonde duidelijk, dat
ook zij de vrede niet wenschten. Er bleef den volkeren geen ander uitzicht dan
onbegrensde voortzetting van den oorlog.
Voor de Hollandsche delegatie in het I.S.B. werd de toestand onhoudbaar. Moest
de Internationale ook na Wilsons stap blijven zwijgen, tengevolge van de
onmogelijkheid om met de Belgische leden van het Bureau tot overeenstemming
te komen? Ik bracht de zaak in het P.B. en algemeen bleek men van oordeel, dat
er iets moest gebeuren, desnoods op onorganisatorische wijze, buiten den voorzitter
Vandervelde en de andere Belgische leden van het Bureau om.
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In Engeland en in Frankrijk won de vredesidee terrein. Van belang was, dat op het
Fransche partijkongres van December 1916, de weigering om aan een zitting van
het I.S.B. deel te nemen, zoolang de Duitsche partijgenooten niet aan bepaalde
voorwaarden hadden voldaan, slechts met een zeer geringe meerderheid was
bevestigd; 1537 stemmen tegen 1407. Wij konden ons er niet bij neerleggen, dat
die kleine meerderheid de Internationale tot werkloosheid en daarmee misschien
tot ondergang zou doemen.
In een brief aan Vandervelde van 8 Januari 1917 deden wij het voorstel, dat
vertegenwoordigers der Engelsche, Fransche en Belgische partijen naar Den Haag
zouden komen om over de mogelijkheid en inrichting van een algemeene vergadering
van het I.S.B. te overleggen; ‘vijanden’ zouden zij dus in Den Haag niet ontmoeten.
Wij schreven: ‘In bijna alle landen verwacht men van de Internationale een woord
en een daad; en wij vreezen zeer, dat als eens de Internationale haar beleid zal
moeten verantwoorden, het verwijt van onvergeeflijke werkloosheid haar zal treffen,
indien nu dit woord niet wordt gesproken en die daad niet wordt verricht.’ Het
Fransche partijbestuur wees het voorstel met 13 tegen 11 stemmen af; onder de
voorstemmers bevonden zich Longuet, Mistral en Paul Louis; onder de
tegenstemmers: Albert Thomas, Bracke, Dubreuilh, Renaudel, Sembat en Guesde,
die één van de onverzoenlijksten was.
Zoo was deze laatste poging om langs organisatorische weg de Internationale in
aktie te brengen mislukt. Tegelijkertijd bewees echter de stemming in het Fransche
P.B., dat, zooals ik in Het Volk schreef, ‘het niet lang meer duren zal, of de Fransche
Partij is haar hypernationalistisch tijdperk te boven en weer tot het normale denken
en voelen van een afdeeling der Internationale teruggekeerd.’ In een uitvoerig
antwoord aan de Fransche partij schreven wij: ‘Wij verhelen niet, dat
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wij ons in een zeer lastige positie bevinden.... Van de 28 aangesloten partijen, vragen
er 25 de bijeenroeping van de Internationale, (tegenstanders waren de Franschen,
Engelschen en Belgen).’ Over de vraag, welke houding door het I.S.B. tegenover
dien toenemenden aandrang moest worden aangenomen - schreven wij - hadden
wij met u willen spreken.
Branting schreef ons, dat naar zijn meening het I.S.B. met verdere stappen moest
wachten, totdat in de Ententepartijen de vredeswil zich sterker zou hebben
ontwikkeld. De stoot tot die ontwikkeling kwam van buiten: het was de revolutie in
Rusland van Maart 1917, die in de arbeidersklasse aller landen zoo sterke beroering
bracht, dat de leiding der socialistische partijen zich niet langer tegen een
internationale aktie kon verzetten. De Deensche vrienden bezwoeren ons, niet
langer te aarzelen. Van ons, aan wie de leiding der Internationale was toevertrouwd,
werd nu de daad verwacht; nu of nooit.
De Russische revolutie riep in de volkeren het sluimerende verzet tegen den
oorlog wakker; het zelfbewustzijn der arbeidersklasse werd in hooge mate versterkt.
Uit de landen van bondgenoot en vijand zonden arbeidersvergaderingen
gelijkgestemde begroetingstelegrammen. De werkstakingen in de oorlogsindustrieën,
in de volgende maanden uitgebroken, moeten uit de Russische revolutie worden
verklaard.
Eind Maart reeds richtte de arbeiders- en soldatenraad van Petrograd een
vredesoproep tot alle volkeren, onder de leuzen: geen annexaties; geen
oorlogsschattingen; zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren. Vooral bij de socialisten
der centrale rijken, ook bij de Duitsche meerderheid, vond deze oproep weerklank.
Op 2 April kon ik in een groote vergadering in de Haagsche Dierentuin in het
openbaar uiting geven aan de gevoelens van bewondering en enthusiasme, die de
Russische revolutie bij mij had wakker geroepen. Ik
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sprak daar met van Kol en Huysmans; in de vergadering heerschten een leven en
vuur, zooals wij in jaren niet hadden meegemaakt. Duidelijk gaf ik te kennen, dat
nu de beurt was aan het Duitsche en Oostenrijksche absolutisme. Tot hen, die
moedeloos geworden waren, zeide ik: ‘Tracht naast het vreeselijke ook het grootsche
van deze tijd te zien. De Russische revolutie is grootsch en schoon, om wat zij bracht
en brengen zal.’
Ik was na het Paaschkongres, dat op 10 April eindigde, zeer vermoeid en nam
daarom de uitnoodiging van Is. Keesing aan, in zijn huisje te Laren rust te komen
nemen. Het was daar, dat op 15 April de leden der Hollandsche delegatie, Albarda,
van Kol, Wibaut en ik, met Huysmans bijeenkwamen en besloten tot de konferentie
van Stockholm. De Zweedsche hoofdstad was in de gegeven omstandigheden de
aangewezen plaats voor een vredespoging. Over Stockholm reisden allen, die met
het nieuwe Rusland kontakt zochten; daar namen de centrale socialisten voeling
met hun Russische partijgenooten; daarheen moest de zetel van het I.S.B. worden
overgebracht. Ik vond bij allen enthusiaste instemming met mijn plan. Tot dien tijd
hadden wij het moeten dragen, dat wij tot machteloosheid gedwongen waren door
de tegenstand der geallieerde socialisten. Als wij er nu in slaagden, de Russen voor
onze vredesaktie te interesseeren, zou het onmogelijk zijn, die tegenstand vol te
houden. Zonder de andere Belgische leden van het I.S.B. te raadplegen, besloten
wij, het Bureau naar Stockholm te verplaatsen en daar met de Skandinavische
partijen een komitee te vormen ter organisatie van een algemeene socialistische
vredeskonferentie. Alle aangesloten partijen werden uitgenoodigd tegen 15 Mei
afgevaardigden naar Stockholm te zenden. De Belgische leden van het I.S.B. waren
hiermee feitelijk uitgeschakeld en voor een fait accompli gesteld. Dit was slechts
mogelijk door mijn goede verstandhouding en nauwe samenwerking met
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den sekretaris van het I.S.B., Camille Huysmans, die zijn volledige medewerking
verleende. De onafhankelijke en moedige houding, door dezen Belgischen socialist
in de oorlogsjaren aangenomen, kan niet genoeg worden gewaardeerd. Zonder ooit
zijn vaderland ontrouw te worden, vervuld met felle verontwaardiging over het
optreden der Duitschers tegenover België, is hij niettemin zijn plicht als sekretaris
der Internationale met trouw en onovertroffen bekwaamheid blijven vervullen. Door
de tegenwerking der Duitsche overheid gedwongen naar Den Haag te verhuizen,
heeft hij hier gedurende den oorlog met zijn gezin in zeer zorgelijke omstandigheden
geleefd. Belasterd door de nationalistische pers, omgeven door spionnen,
gewantrouwd door zijn Belgische partijgenooten, moest hij zich van allen verlaten
gevoelen. Doch rustig en zeker is hij zijn weg gegaan, zonder zich ooit te
bekommeren over de gevaren, die niet alleen zijn positie, maar ook zijn persoon
hebben bedreigd. Hiernaast moet worden genoemd zijn groote politieke
bekwaamheid; Huysmans is een ras-politikus. Ik heb met Huysmans vaak stevig
gevochten, doch ik stel voorop, dat deze veelzijdigontwikkelde en geestige man
één van de belangrijkste figuren is geweest, waarmee ik in de internationale
arbeidersbeweging heb samengewerkt.
Tegenover de onjuiste voorstellingen, die reeds dadelijk omtrent oorsprong en
bedoeling der konferentie in de pers opdoken, omschreef ik nog voor mijn vertrek
in een interview in Het Volk het juiste karakter der zaak. Ik zeide o.a.: ‘Wij zien allerlei
pogingen van socialistische partijen uit verschillende oorlogvoerende landen om
met de Russische arbeiders in kontakt te komen. Het I.S.B. mag dit niet aanzien
als een dood ding; het moet er bij zijn.’ Ik verklaarde, dat wij tot de konferentie niet
alleen de partijleidingen, maar ook de minderheden in de socialistische partijen
opriepen, die juist het meest internationale element vertegen-
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woordigden. ‘Een eventueele afzonderlijke vrede zou door ons slechts kunnen
worden toegejuicht, voor zoover hij het door de omstandigheden geboden middel
zou zijn om te komen tot een algemeene vrede.’ In Den Haag bracht ik een bezoek
aan dr. Rosen, den Duitschen gezant. Ik verzocht hem, er bij zijn regeering op aan
te dringen, ook den onafhankelijken socialisten passen voor de konferentie te
verleenen. Tevergeefs trachtte hij mij te beïnvloeden door te eischen, dat over
Elzas-Lotharingen niet zou worden gesproken. Overigens was hij zeer bereidwillig.
Na den oorlog met mijn vrouw in Detmold vertoevend, heb ik hem nog eens ontmoet
en toen bleek mij, dat hij tegenover zijn regeering als de ‘geestelijke vader’ der
Stockholmsche konferentie had geposeerd. Den 19den April vertrok ik naar Berlijn.
Ik had daar gelegenheid, niet alleen met de leiders der beide Duitsche richtingen,
maar ook met Oostenrijksche en Hongaarsche socialisten, de opzet der konferentie
te bespreken. Bovendien had ik een uitvoerig onderhoud met den Staatssekretaris
voor Buitenlandsche Zaken, den heer Zimmermann. Het bleek mij, dat de toestand
voor de centrale rijken na de oorlogsverklaring van Amerika reeds zóó donker was,
dat zij elke vredespoging, ook een socialistische, moesten steunen. Met veel moeite
verkreeg ik van Zimmermann de toezegging, dat ook aan de onafhankelijke
socialisten passen zouden worden verstrekt. Hij zwichtte voor mijn argument, dat
de konferentie anders als Duitsche regeeringsmanoeuvre zou worden beschouwd
en zeker zou mislukken. Men heeft dit bezoek onvoorzichtig genoemd, daar de
Ententepers het tegen mij heeft uitgespeeld. Doch ik beschouw het nog steeds als
een goede zet; hadden de Onafhankelijken geen passen gekregen, dan had die
pers nog veel meer vat op ons gehad.
Met Albarda en van Kol, die eveneens over Duitschland reisden, kwam ik in de
laatste dagen van April
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in Stockholm aan. Mijn vrouw reisde met mij mede, daar mijn gezondheidstoestand
voortdurende zorg vereischte. Uit het groote aantal buitenlandsche journalisten, dat
ons opwachtte en bestormde en de tallooze telegrammen met sukceswenschen,
die ons dagelijks uit alle deelen van de wereld bereikten, bleek, hoe de gespannen
aandacht van alle volken op Stockholm was gericht. Huysmans was na een
avontuurlijke tocht eveneens gearriveerd; hij had de reis over zee moeten maken
en zich, om tijdig aanwezig te zijn, als lid der bemanning op een vrachtschip laten
aanmonsteren. Een maand later kwam op dezelfde wijze zijn sekretaris, Karl Mayer,
die met zijn groote bekwaamheid de konferentie belangrijke diensten zou bewijzen.
Al spoedig vormde zich tusschen ons beiden een verhouding van persoonlijke
genegenheid.
De 1 Mei-betooging in Stockholm vormde een goeden inzet voor de konferentie.
In de geheele stad lag het werk stil en een indrukwekkende stoet trok door de straten
achter doeken, waarop één woord stond: vrede! De 9de Mei kwam het
‘Hollandsch-Skandinavisch komitee’ tot stand, dat de organisatie van de algemeene
konferentie op zich nam. Het sekretariaat werd opgedragen aan Huysmans, wien
de Zweed Engberg werd toegevoegd. Op mijn voorstel benoemde het komitee
Branting tot voorzitter. In de praktijk presideerden Branting en ik om de beurt; hij,
als er een delegatie uit een Ententeland gehoord werd; ik, als de partijgenooten uit
de centrale rijken aanwezig waren.
De samenwerking tusschen Branting en mij is gedurende de vijf en een halve
maand, dat de konferentie duurde, niet altijd even hartelijk geweest. Hij toonde wel
heel duidelijk zijn sympathieën voor de Entente; tegenover de Duitsche meerderheid
was zijn houding minder korrekt dan die van Huysmans. Met de gezanten van
Engeland en Rusland hield hij nauw kontakt, at bij hen en overlegde met hen. Na
inzage van de
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stukken en brieven te hebben genomen, weet ik nu zeer goed, dat hij op de wijze,
die hem de beste scheen, alles heeft gedaan, wat hij kon, om de konferentie te doen
slagen. Doch ik had toen wel eens het gevoel, dat hij gezamenlijk met de geallieerde
gezanten ons werk remde. Ik moest mij zorgvuldig van alle aanraking met het
Duitsche gezantschap onthouden, wat met de houding van Branting een eigenaardige
tegenstelling vormde. Branting was niet in de eerste plaats een politikus; doch hij
was ongetwijfeld een krachtige persoonlijkheid, die onder zijn volk groot gezag had
en de socialistische beweging van zijn land tot groote macht en ingrijpenden invloed
op vele gebieden heeft gebracht. Gelukkig zijn wij later weer de goede vrienden
geworden, die wij vroeger waren geweest.
Het werk, dat de omstandigheden op mijn schouders hadden gelegd, was voor
mij geheel nieuw. Spoedig had ik mij in het Zweedsch ingewerkt, zoodat ik niet
alleen de kranten van het land kon lezen, maar mij ook in die taal kon uitdrukken.
En in het meer diplomatieke optreden, dat van mij werd gevraagd, voelde ik mij
weldra thuis.
Wij troffen in Stockholm onzen Belgischen partijgenoot de Brouckère aan. Spoedig
verscheen Vandervelde met zijn sekretaris, Hendrik de Man; zij waren op weg naar
Rusland, met het doel, de Russische revolutionairen te kalmeeren en hen weer aan
de Entente te binden; een eigenaardige taak voor socialisten, die zich slechts door
de verblinding der oorlogsjaren laat verklaren. Zij bleken in hooge mate door
nationalisme te zijn aangetast, waarbij echter niet moet worden vergeten, dat
Vandervelde als minister van een oorlogvoerend land in een lastige positie verkeerde.
In plaats van de val der tsarenheerschappij met onverdeelde vreugde te begroeten,
waren zij geneigd, de Russische revolutie als een verraad aan de zaak der Entente
te beschouwen.
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Hoe dit zij, een vijandige houding der Ententesocialisten zou de konferentie bij
voorbaat tot mislukking doemen en wij moesten met de Belgen tot overeenstemming
komen, wat in de loop van een paar bijeenkomsten gelukte. Zij bleven bij hun
weigering, met de Duitsche meerderheid samen te komen, zoolang deze de
oorlogspolitiek harer regeering steunde. Het is niet onze overtuiging, zeide de
Brouckère, dat een Entente overwinning een socialistische overwinning is, maar
wel, dat een Duitsche overwinning een overwinning der ergste reaktie zou
beteekenen. Vandervelde wilde wachten, totdat de positie der geallieerden op het
slagveld gunstiger zou zijn. Toch erkenden zij, dat wij in Stockholm veel goed zouden
kunnen doen. Zij hoopten, dat wij erin zouden slagen, de Duitsche meerderheid van
haar regeering los te maken. Zij zagen in, dat door ons streven naar een algemeene
vrede het gevaar van een afzonderlijke vrede tusschen Rusland en de Centralen
werd verminderd.
Ik stelde daar met een enkel woord een verklaring van de houding der Duitsche
meerderheid tegenover en betoogde, dat een Ententeoverwinning evengoed een
versterking van het militarisme zou beteekenen. De konklusie, waartoe wij kwamen,
was de volgende: het Hollandsch-Skandinavisch komitee houdt aanvankelijk
afzonderlijke konferenties, waartoe alle aangesloten partijen om de beurt worden
uitgenoodigd; de partijen, die delegaties naar Stockholm zenden, verbinden zich
daarmee niet, ook aan een algemeene konferentie deel te nemen; het komitee van
zijn kant laat het plan van een algemeene konferente niet los en beschouwt deze
afzonderlijke konferenties als nuttigen voorbereidenden arbeid.
Op de eerste uitnoodiging voor een algemeene konferentie had het bestuur der
Engelsche Arbeiderspartij een voorloopig afwijzend antwoord gezonden. Instemming
vonden wij bij de Independant Labour Party en
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het is van belang hier, naast de opvattingen der Belgen, die van MacDonald weer
te geven, aan de hand van een brief, door hem op 26 April aan Vandervelde
geschreven. Volgens hem moesten de Russische socialisten, zoo mogelijk in
samenwerking met andere partijen, na de noodige voorbesprekingen een
vredesprogram publiceeren, waarop alle werkelijke demokraten zich zouden kunnen
vereenigen. Naast konkrete punten, als het herstel van België, een onafhankelijk
Polen e.d., zou dit program ook de politieke voorwaarden voor een blijvende vrede
moeten bevatten: demokratiseering van de regeeringen aller volken, ontwapening,
een schema voor een Volkenbond. ‘Het zal echter’, vervolgde MacDonald, ‘voor
hen noodzakelijk zijn, hun bondgenooten zeer duidelijk te doen begrijpen, dat de
Russische demokratie niet kan zijn een instrument in de handen hunner regeeringen,
maar dat zij zich aan het hoofd plaatst van een internationale demokratische
beweging, die dezen oorlog dienstbaar zal maken aan de verwezenlijking van haar
eigen idealen en aan de vestiging van haar eigen macht.’
Op hun terugreis uit Rusland deden de Fransche partijgenooten Cachin en Moutet
Stockholm aan. Zij weigerden ons op ons bureau te bezoeken; doch in hun hotel
hadden wij met hen een belangrijke bespreking. Van de vredeswil der Russische
partijgenooten bleken zij sterk onder den indruk te zijn. Tegelijkertijd bleek ons, dat
de minderheid van Longuet overwoog, op eigen gelegenheid een delegatie naar
Stockholm te zenden. Zoover behoefde het niet te komen, daar er spoedig een
belangrijke verandering in de houding van de Fransche partijleiding plaats greep.
Deze was vooral te danken aan het bekwame optreden van Vliegen, die begin Mei
naar Parijs reisde en in een zitting van het Fransche partijbestuur opzet en doel van
Stockholm toelichtte. Hij betoogde, dat socialisten niet konden wachten op een
vrede, door de uitkomsten van het slagveld gedik-
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teerd; wij moesten niet achter de diplomaten aanloopen, maar hen voorgaan. Hij
wees op de tegenstrijdigheid van de eischen der Fransche partij, die eenerzijds van
de Internationale een veroordeeling van de Duitsche meerderheid eischte en
anderzijds weigerde een kongres mogelijk te maken, waar een dergelijke zaak
besproken zou moeten worden. ‘Als gij van de Internationale iets eischt, komt het
bepleiten.’ Met kracht protesteerde hij ertegen, de konferentie te doen mislukken
om de formeele bezwaren over de wijze van samenroeping, die vooral door Renaudel
weer waren geuit. Vliegen besloot: ‘Voor hen, die uw houding steeds begrepen en
verdedigd hebben, wordt dit van dag tot dag moeilijker, omdat uw houding, die eerst
begrijpelijk was, dit niet meer zou zijn.’ De meerderheid van het Fransche P.B. had
een resolutie voorgesteld, waarin deelneming aan Stockholm werd afgewezen. In
een brief aan ons komitee gaf Vliegen aldus verslag van zijn zending: ‘Mijn kritiek
op het ontwerp-resolutie werd door de minderheid met groote instemming begroet
en ik geloof zeker, dat hij op de meerderheid zooveel indruk heeft gemaakt, dat zij
haar beslist standpunt niet zal handhaven.... Ik heb zelden zoo sterk het gevoel
gehad, dat zij er niets van terug hadden.’
Inderdaad, het resultaat van Vliegens reis bleek van geweldige beteekenis. Op
de partijraadsvergadering van 27 Mei, waar ook de Russische indrukken van Cachin
en Moutet zich deden gelden, besloten de Fransche partijgenooten met algemeene
stemmen, aan een internationale konferentie deel te nemen; het eerste gevolg was,
dat de Engelsche Arbeiderspartij kort daarna een dergelijk besluit nam; ook hier
oefenden de verklaringen van de uit Rusland teruggekeerde delegatie onder leiding
van Will Thorne, met wien wij in Stockholm hadden gesproken, hun invloed. Voor
het Stockholmsch komitee beteekenden deze besluiten de mogelijkheid, ons werk
voort te zetten, terwijl zij zelve
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reeds een belangrijk gevolg van onze aktie uitmaakten. Erkend moet worden, dat
de Fransche resolutie niet op alle punten even duidelijk was. Dit was een gevolg
van het feit, dat wij nog steeds niet met de Russen tot klaarheid hadden kunnen
komen. De 9de Mei hadden de Russen eveneens een oproep gepubliceerd vooreen
internationale socialistische konferentie, te houden in een neutraal land. Was het
de bedoeling, met ons samen te werken? Ons streven moest er in de eerste plaats
op gericht zijn, tot een vereeniging van ons initiatief met het Russische te komen.
Intusschen hadden wij op 19 Mei de reeks afzonderlijke konferenties met een
bijeenkomst met de Bosniërs geopend. Bovendien verzochten wij de delegaties,
hun inzichten in een memorandum neer te leggen. Om de verschillende antwoorden
en memoranda op dezelfde basis te doen opbouwen en onderling vergelijkbaar
materiaal te doen opleveren, had ik op mij genomen, een schema op te stellen, het
‘program voor de diskussies in de voorbereidende konferenties.’ In de eerste plaats
werden de grondslagen der te bepleiten vredesvoorwaarden behandeld, de kwesties
van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, van de annexaties, van de
oorlogsschatting enz., en hun toepassing op de speciale gevallen. Vervolgens de
beginselen, waarop de internationale rechtsorde na de vrede moest worden
opgebouwd, om nieuwe oorlogen te voorkomen; dan de aktie van de Internationale,
om die eischen te doen inwilligen en tenslotte de vraag van een zoo spoedig mogelijk
te beleggen algemeene socialistische konferentie.
De hooge kosten, die de konferentie vorderde, werden voorloopig door de
Zweedsche partij betaald. Wij voelden, dat deze omstandigheid ons op den duur in
een zekere afhankelijkheid ten opzichte van de Zweden zou moeten brengen. Om
middelen te zoeken ter bestrijding van het Hollandsch aandeel in de
konferentiekosten,
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was Albarda reeds 12 Mei tijdelijk naar Holland teruggekeerd. Het was Wibaut, die
zich bereid verklaarde, persoonlijk alle lasten op zich te nemen. Zooals zoo vaak
in de geschiedenis onzer beweging, hielp hij ons ook ditmaal uit de moeilijkheden
op kiesche wijze, zonder dat eigenlijk iemand het wist of er zich door gebonden
gevoelde.
Ik nam nu van Albarda de taak over, de lezers van Het Volk van de ontwikkeling
der konferentie op de hoogte te houden, en deed dat in mijn ‘Brieven uit Stockholm’,
die tot een serie van achttien artikelen zijn gegroeid. In den eersten brief kon ik
konstateeren, dat in Stockholm ‘de zoo vaak dood verklaarde en tot dat oogenblik
in haar aktie werkelijk lamgeslagen Internationale met één slag weer vooraan op
het plan der wereldgebeurtenissen’ was geplaatst.
In afwachting van de noodzakelijke overeenstemming met de Russen, ontvingen
wij de delegaties van de groote partijen der centrale rijken. Eind Mei de Oostenrijkers,
Hongaren en Tsechen; begin Juni de Duitsche meerderheid en eind-Juni de Duitsche
Onafhankelijken. Hadden alle sekties der Internationale een dergelijk duidelijk
standpunt durven innemen als onze vrienden uit de Oostenrijksch-Hongaarsche
landen, dan was er van Stockholm iets groots te maken geweest. De Hongaren
hadden met Paschen een geheim kongres gehouden, waar de Russische revolutie
als een door de centrale socialisten te volgen voorbeeld was begroet. Ook met de
Tsechen was overeenstemming te bereiken, al had hun partij zich in de eerste plaats
bezig te houden met haar nationaal probleem en te kampen met een uitgesproken
separatistische vleugel, die de socialistische partij verscheurde. De Oostenrijkers
verwachtten niet, dat wij voor de nationaliteitenkwestie een definitieve oplossing
zouden kunnen geven; die zou in de betrokken landen zelf gevon-
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den moeten worden. Stockholm zou nuttig werk doen, door de grondslagen voor
de toekomstige internationale rechtsorde uit te werken en vooral, door de ‘Schrei
nach Frieden’ te geven, die in de volkeren zelf nog werd onderdrukt. Speciale
aandacht werd besteed aan Servië en aan de Balkankwestie. De Oostenrijkers
spraken zich uit voor hulp bij het ekonomisch herstel van Servië en verwachtten,
dat de Duitschers ten opzichte van België hetzelfde zouden doen. Victor Adler
erkende, dat het het verstandigst zou zijn, de vorming van een groot Zuid-Slavisch
rijk te bevorderen, waarin ook Bosnië zou worden opgenomen; voor afstand van dit
gebied echter zou de groote meerderheid van het volk voorloopig niet te vinden zijn.
Een dergelijk standpunt namen zij tegenover dat deel van Polen in, dat bij
Oostenrijk-Hongarije was ingelijfd. Tot de bestrijding van het imperialisme in hun
eigen land waren deze partijgenooten bereid. Adler sprak: Ik gevoel mij hier niet als
vertegenwoordiger eener nationale partij. Hier moeten geen naties vertegenwoordigd
zijn, maar proletariaten; alleen dan.... maar dan ook zeker.... vinden wij elkaar. Van
groot belang was, dat de Oostenrijkers zich van te voren verbonden, de besluiten,
die door de internationale konferentie zouden worden genomen, als bindend te
zullen beschouwen en te zullen uitvoeren; dit voorbeeld werd helaas slechts door
enkele delegaties gevolgd.
Het gelukte ons Victor Adler te bewegen, na het vertrek der delegatie in Stockholm
te blijven om aan het werk van het komitee deel te nemen. Zijn lichaamskrachten
waren uitgeput; hij was volkomen op. Doch zijn geest - een van de grootste, edelste
geesten, die de socialistische Internationale hebben geleid - was nog frisch en
levend. Met zijn onuitputtelijke geestkracht en humor stond hij ons bij de vaak zware
besprekingen ter zijde. Mijn vrouw en ik vonden in hem een ouden en warmen
vriend. Persoonlijk heb ik van
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geen der internationale socialistische figuren zooveel geleerd en zooveel gehouden,
als van Victor Adler; een levend mensch, een scherpe kop, een onovertroffen
partijleider. Anders dan in de meeste andere landen is in Oostenrijk de socialistische
partij sterk en eendrachtig uit de verwarring en inwendige twisten van den oorlog
te voorschijn gekomen, om in de revolutie de leiding te nemen. In Stockholm was
Adler nog geheel onder den indruk van de daad en de daarop gevolgde veroordeeling
van zijn zoon Friedrich, Deze was in de oorlogsjaren de leider van de
internationalistische linkervleugel der partij; reeds vroeger herinner ik mij, op een
Oostenrijksch partijkongres een debat tusschen vader en zoon te hebben bijgewoond,
waarbij de tegenstelling tusschen ‘Genosse Adler’ en ‘Genosse Adler’ bijna komisch
aandeed. Na 1914 was in Oostenrijk het parlement naar huis gestuurd, de pers
onder censuur gesteld, elke demokratische vrijheid door het militair regiem vernietigd.
Als eenig overgebleven middel, om aan de steeds groeiende verbittering en wanhoop
der massa uiting te geven, had Friedrich toen in Oktober 1916 zijn doodelijk schot
op den minister-president gelost; de Oostenrijksche overheid had het niet gewaagd,
hem ter dood te veroordeelen. Evenmin als ik kon Victor Adler deze daad
goedkeuren, doch in de loop onzer gesprekken te Stockholm bleek mij, hoe sterk
zijn gedachten voortdurend met Friedrich bezig waren, hoeveel hij van zijn moedigen
zoon hield.
In deze jaren heeft Victor Adler verschillende malen een gunstigen en temperenden
invloed weten uit te oefenen op het nationalisme van de Duitsche partijmeerderheid.
Uit Stockholm teruggekeerd heeft hij in het in Mei heropend Oostenrijksch parlement
een moedige vredesrede gehouden, waarin hij o.a. zeide: De socialisten lijden onder
de materieele moeilijkheid, om met elkaar tot overeenstemming te komen en bo-
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vendien onder de voor oorlogsdoeleinden opgezweepte hartstochten der massa's.
Hij eischte, dat eindelijk de regeerders der centrale rijken klaar en duidelijk hun in
de Ententelanden moet weten, ‘dat niet, zooals zij gelooven en men hen wijsmaakt,
in de centrale rijken slaven leven, maar dat ook daar vrije menschen zijn, die de
demokratie willen en die de vrijheid en de vrede zullen veroveren’. Noodig is ‘niet
alleen voor den enkeling, maar ook voor de partijen, ook voor de volkeren, een
beetje zelfverloochening en heel veel moed heel veel geloof, dat de oude tijd voorbij
is, dat de nieuwe tijd komen moet, die met de vrede aanvangt en naar de vrijheid
voert.’
Had de Duitsche meerderheid een zelfde standpunt kunnen innemen, had zij, als
Adler, durven verklaren: indien de algemeene konferentie daartoe besluit, zullen wij
voortaan tegen de oorlogskredieten stemmen, dan had Stockholm meer direkt
resultaat opgeleverd. De noodzaak, het Duitsche volk tegen het Russische tsarisme
te verdedigen, het belangrijkste argument voor de ‘godsvredepolitiek’ in Duitschland,
was met de Russische revolutie vervallen. Scheidemann en de zijnen hadden zich
in het openbaar te veel vastgelegd; ook zij hadden het parool ‘durchhalten’
uitgegeven. In de Rijksdag hadden zij steeds weer plechtig verklaard, dat over
Elzas-Lotharingen niet gesproken kon worden.
Het was vooral op dit punt, dat ik zoowel in de besprekingen van het komitee met
de delegatie der Duitsche meerderheid, als in partikuliere gesprekken met Ebert en
Scheidemann, koncessies van hen trachtte los te krijgen. Doch zij wilden van een
volksstemming in die streken, de door ons gewenschte oplossing, niet weten; verder
dan het verleenen van autonomie aan die provincies binnen het Duitsche rijk wilden
zij niet gaan. Tegenover het argument van Branting: - als gij
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zoo zeker van het Duitsche karakter der twee provincies zijt, wat kunt gij dan tegen
een volksstemming hebben? - konden zij weinig inbrengen. Een argument, overigens,
dat evenzeer de Fransche tegenstanders van een volksstemming moest treffen. Ik
vroeg hen: neemt gij het op u, terwille van Elzas-Lotharingen den oorlog te doen
voortduren? Houdt gij per se aan uw formeele recht vast? Wilt gij niet het bevrijdende
woord spreken, door de volksstemming te akcepteeren? In hun antwoord toonden
Molkenbuhr en Scheidemann meer verontwaardiging dan begrip voor mijn
argumenten. Zwaarder dan de ‘nationale eer’ woog voor hen het ekonomisch
argument; in Februari 1916 had de mijnwerkersleider Hue in de Pruisische Landdag
verklaard: het verlies van Elzas-Lotharingen ‘zou een doodelijke slag beteekenen
voor millioenen arbeiders in de mijnen en in de ijzer- en staalindustrie.’ In hun
memorandum aan het Stockholmsch komitee betoogden zij: dat aanhechting van
Elzas-Lotharingen aan Frankrijk in strijd zou zijn met het beginsel: ‘Geen annexaties.’
Zij herinnerden er aan, dat de Fransche partijgenooten, die nu in meerderheid
Elzas-Lotharingen opeischten - de minderheid was voor een volksstemming - zich
vóór den oorlog algemeen hadden akkoord verklaard met de autonomie der twee
provincies binnen het Duitsche rijk. Slechts voor een enkele, plaatselijke
grenswijziging, waarmee Frankrijk zijn prestige zou kunnen redden, zouden zij te
vinden zijn. De Duitsche Onafhankelijken daarentegen verklaarden zich voorstanders
van een volksstemming in dit gebied.
In de eerste bijeenkomst met de Duitsche meerderheid was de atmosfeer vrij
gespannen. De Duitschers hadden zich degelijk voorbereid, meer echter om hun
oorlogspolitiek tegen de buitenlandsche kritiek te verdedigen, dan voor het eigenlijke
vredeswerk. Daartegenover konden verschillende leden van het komitee hun
vijandige gezindheid nauwelijks verbergen. Branting
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had zelfs tot onze groote verontwaardiging aanvankelijk geweigerd, bij de ontvangst
der Duitschers tegenwoordig te zijn.
Scheidemann gaf een algemeene verdediging van de houding der meerderheid,
waar hij, zooals hij met genoegen in zijn Memoiren herdenkt, ‘allerlei kleine Bosheiten
hineinflocht’. Vervolgens sprak van Kol over België en over de duikbootenoorlog op
een dergelijke toon, dat het niet veel scheelde, of hij had de Duitschers weggejaagd,
Ebert toonde zich zeer onaangenaam getroffen. Ik trachtte de vrede te herstellen
door te betoogen, dat ieder in deze bijeenkomsten gelegenheid moest hebben, om
eerlijk te zeggen, wat hem op het hart lag. Ik verklaarde vervolgens de houding der
Duitsche meerderheid zeer wel te kunnen begrijpen, doch voegde er aan toe: gij
hebt tegen de schending der Belgische neutraliteit slechts op verstandelijke gronden
geprotesteerd; gij schijnt niet te begrijpen, van hoe groote beteekenis een uiting van
oprechte verontwaardiging van uw zijde had kunnen zijn. In de tweede zitting hield
David, in antwoord op de woorden van van Kol, een rede over de vraag van de
schuld aan den oorlog, die van zijn standpunt meesterlijk moest worden genoemd
en op allen indruk maakte.
In de derde zitting werd het schema voor de diskussies aan de orde gesteld; men
vond het van een ‘kaum loyale’ anti-Duitsche eenzijdigheid. Wij gaven Scheidemann
zijn zin, door aan het schema de vraag toe te voegen: wat hebt gij reeds voor de
vrede gedaan? Hij had een tweetal brochures samengesteld met de Duitsche
‘vredesgezinde’ Rijksdagredevoeringen en partijbesluiten en wilde de
Ententesocialisten op deze wijze hun gebrek aan aktiviteit doen toonen. Vervolgens
stelden de Duitschers een memorandum op, dat wij in de volgende bijeenkomsten
behandelden.
Het duidelijkst herinner ik mij de vergadering, waarin de Belgische kwestie
behandeld werd. Ik heb Huys-
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mans die dag bewonderd; zijn toelichting tot den eisch, dat Duitschland in het herstel
van België zou bijdragen, was beheerscht en overtuigend; hij had de eerste jaren
van den oorlog één en ander persoonlijk beleefd! David verdedigde het Duitsche
standpunt: als wij in principe vaststellen, dat er geen oorlogsschuld wordt betaald,
dan ook niet voor België. Volgens David waren de verwoestingen het gevolg van
den oorlogstoestand in het algemeen en zou het ook aan een onpartijdige kommissie
niet mogelijk zijn, vast te stellen, welke partij in de speciale gevallen de schuldige
was. ‘Het is absoluut uitgesloten, dat Duitschland een eenzijdige schadeloosstelling
kan aanvaarden.’ Zij wilden niet verder gaan, dan in hun memorandum opnemen,
dat voor staten, die niet zelf in staat waren de schade te herstellen, internationale
steun moest worden georganiseerd. Ook in deze kwestie zouden de Onafhankelijken
de door ons voorgestelde oplossing ondersteunen.
Ik moest den vrienden van de Duitsche meerderheid toegeven, dat Duitschland
zelf voor demokratiseering zijner staatsinstellingen had te zorgen en zich op dat
gebied niets door de Ententeregeeringen behoefde te laten voorschrijven, maar ik
drong er sterk op aan, dat zij er dan ook voor zouden zorgen en zich niet met
schijnkoncessies zouden laten paaien. In een Stockholmbrief stelde ik tegenover
de uitingen van van der Goes, redakteur-buitenland van Het Volk, die de Duitsche
meerderheid imperialistisch had genoemd, mijn meening, ‘dat die meerderheid, wat
hare opvattingen omtrent de oorzaken van den oorlog betreft, niet genoeg kritisch
staat tegenover de officieele Duitsche lezing en de beteekenis van het militarisme
als zelfstandige faktor van oorlogsdrang, met name in Duitschland, onderschat;
maar dat haar eigen bedoelingen met den oorlog en haar eigen streven naar de
vrede niet door imperialistische gezindheid worden beheerscht....
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In geheel Duitschland betitelt men een vrede zonder annexaties enz. als een
“Scheidemann-Vrede”. In onze kringen wordt Scheidemann nog steeds gedoodverfd
als de imperialist.’ Ik bestreed deze opvatting; in de eerste plaats, omdat zij onbillijk
was: de houding der Ententesocialisten was niet wezenlijk anders; en in de tweede
plaats, omdat wij de Duitsche meerderheid niet moesten afstooten, maar haar
hadden voort te drijven naar een meer radikale, onafhankelijk-socialistische
vredespolitiek.
Wij leefden te Stockholm in een door spionnage verpeste omgeving. Bij zijn
aankomst bezocht Scheidemann den Duitschen gezant; het was half twee in de
middag en de gezant wist hem mede te deelen, wat er om twaalf uur in ons komitee
besloten was. Op ons verzoek, aan die spionnage een einde te maken, zeide
Scheidemann niet te kunnen ingaan, omdat dezelfde personen tegelijkertijd voor
de Entente-gezanten spionneerden. Wij hadden op ons bureau een juffrouw
aangesteld, die met een merkwaardigen ijver werkte, zoodat zij er zelfs flauw bij
viel. Op zekere dag trad een der Russische afgevaardigden binnen, die blijkbaar
meer van haar wist; zij verdween met groote haast, om niet terug te keeren. In Juli
tijdelijk naar Holland terugreizend, om aan de stemming over de grondwetsherziening
deel te nemen, werd ik in de trein begeleid door een spion, een kerel met een
onvergetelijk boeventronie. In Berlijn was aan het station geen rijtuig te krijgen; een
twijfelachtig individu was zoo vriendelijk, er één voor ons op te zoeken, met het
resultaat, dat in het hotel de spion weer naast ons opdook. Het was deze atmosfeer
van gemeenheid en bedrog, die meer dan iets anders ons zenuwgestel op de proef
stelde.
Scheidemann vertelt in zijn Memoiren, dat de Duitsche delegatie bij haar terugkeer
in Berlijn verslag uitbracht aan de regeering; deze, zoowel als de keizer persoonlijk,
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waren over hun optreden te Stockholm zeer tevreden! 22 Juni kwamen de Duitsche
Onafhankelijken. Merkwaardig was, dat deze delegatie der radikalere vleugel
uitsluitend oudere figuren bevatte: naast mannen als Kautsky en Bernstein was
Haase de jongste. Hugo Haase is mij als mensch steeds zeer sympathiek geweest;
als politikus streed hij voor inzichten, die meer met de mijne overeenstemden, dan
die der Duitsche meerderheid. Doch ook hij miste de staatsmansgaven en de ruime
politieke kijk, die noodig waren geweest, om de Duitsche sociaal-demokratie te
verjongen.
In de eerste bijeenkomst met de Onafhankelijken toonde Haase zich veel
optimistischer over de waarde en de kansen der konferentie, dan uit zijn later
gepubliceerde korrespondentie uit die dagen zou kunnen worden afgeleid. Hij trok
direkt scherp tegen de Duitsche meerderheid van leer; de oprechtheid van haar
bekeering tot de vredesprincipes van den Petersburgschen arbeiders- en
soldatenraad trok hij in twijfel. Verder oefende hij uitvoerig kritiek op het
gepubliceerde memorandum der meerderheid. De tweede vergadering werd met
een speech van mij geopend. Ik sprak mijn teleurstelling uit over Haase's rede,
waaruit wij den indruk moesten krijgen, dat hij de Duitsche partijstrijd op internationale
bodem wilde overbrengen. De algemeene konferentie had wat anders te doen, dan
de Duitsche meerderheid tot ‘Prügelknabe’ te maken. Er moest een minimumprogram
worden gevonden, dat voor allen aanvaardbaar was, en daarvoor had ieder iets van
zijn eigen ‘gelijk’ op te geven. Haase's scherpte werd niet gerechtvaardigd door de
zakelijke grondslag van het meeningsverschil. De eenheid van het Duitsche
proletariaat moest hersteld worden, en de twee Duitsche frakties mochten niet van
de algemeene konferentie terugkeeren als twee honden, die slechts hun staarten
hadden overgelaten. De politieke taak der Onafhankelijken omvatte grooter eischen
dan het ver-
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ketteren van de meerderheid; zij hadden die meerderheid te drijven en te sterken
in de strijd tegen de imperialistische regeering. Bovendien herhaalde ik in dit
gezelschap mijn beschouwingen over het politiek tekort der Duitsche partij, (blz.
13). De fout was in de jaren vóór den oorlog gemaakt, en daaraan waren de
tegenwoordige Onafhankelijken mede schuldig. Gij hebt, zeide ik, sedert 1890 een
voor de Internationale schadelijke politiek gevoerd. Gij hebt uw groote macht
ongebruikt gelaten en uw revolutionaire kracht gezocht in resoluties. Het kettergericht
van Dresden en uw overwinning te Amsterdam in 1904 (zie: ‘Groei’ blz. 305) hebben
zich gewroken in de débacle van uw partij in 1914. Meer dan ooit mogen wij u nu
vragen: wat doet gij voor de demokratiseering van de Duitsche staat? Uit deze
uitvoerige weergave mijner rede - aan de hand van de notulen - ziet men, dat ik
meer deed dan ‘meinem revisionistischen Herzen Luft machen’, zooals Haase het
met eenige bitterheid in een brief aan zijn vrouw heeft genoemd. Het scheen voor
deze Onafhankelijken even moeilijk om mijn bedoeling te begrijpen, als het voor
Wolffgang Heine en zijn geestverwanten was geweest.
Uit de woorden van Bernstein, die de kwestie breeder zag, bleek, dat onder de
Onafhankelijken ernstige meeningsverschillen bestonden. Geheel anders dan bij
de delegatie der meerderheid, die eerst in eigen boezem haar standpunt vaststelde
en dan haar spreker aanwees. Ik gaf Bernstein toe, dat het noodig zou zijn, op de
algemeene konferentie de schuldvraag aan de orde te stellen; niet, om daarover
als een soort van internationaal gerechtshof een uitspraak te doen, maar om door
een openhartige diskussie de atmosfeer te zuiveren. Kautsky betoogde terecht, dat
de konferentie slechts waarde zou hebben, als alle partijen bereid waren voor de
uitvoering van het op te stellen program de strijd tegen de eigen regeeringen aan
te binden. Hun stand-
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punt ten opzichte van kritieke punten, als het herstel van België en Elzas-Lotharingen,
heb ik reeds vermeld. In het algemeen maakte het memorandum, dat zij na afloop
der besprekingen opstelden, op de Ententesocialisten een gunstigen indruk; hier
was de toon gevonden, die herstel der internationale aktie mogelijk maakte.
Na het vertrek der Onafhankelijken kwam de konferentie in een periode van
afwachten. Wij hadden deze eerste maanden heel hard gewerkt; nu lag het
hoogtepunt achter ons. Wij hebben ons werk voortgezet en de delegaties van kleine
landen en allerhand nationale minderheden in afzonderlijke konferenties ontvangen.
Ik heb mij, door de omstandigheden gedwongen, in deze maanden geheel in het
nationaliteitenprobleem verdiept. De plaats ontbreekt mij, er hier uitvoerig over te
spreken, doch in het boek, dat onder de titel ‘Stockholm’ na afloop der konferentie
door het I.S.B. is uitgegeven, vindt men een schat van materiaal over deze kwestie
verzameld. Verschillende dezer delegaties, die van de Duitsche regeering passen
hadden gekregen, ontleenden haar beteekenis minder aan haar positie in het eigen
volk, dan aan het feit, dat Berlijn haar als werktuig voor de Duitsche politiek wilde
gebruiken. De invloed van Stockholm heeft zich ongetwijfeld doen gelden bij het tot
stand komen van de vredesresolutie, die op 19 Juli door de meerderheid van de
Duitsche Rijksdag werd aangenomen. Deze, zich uitsprekend voor ‘een vrede door
overleg en van blijvende verzoening der volken’ wees niet alleen veroveringen, maar
ook alle pogingen tot ekonomische overheersching af. Met de
meerderheidssocialisten stemden vóór de resolutie het Katholieke Centrum en de
‘vrijzinnigen’. Ondanks enkele dubbelzinnige passages, die in de ter zelfder tijd
gehouden rede van den nieuwen Rijkskanselier Michaëlis voorkwamen, maakte
deze stap in het buitenland indruk. Daar Scheide-
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mann en de zijnen, ingelijfd bij het nieuwe regeeringsblok, nu gebonden waren, ook
verder voor de oorlogskredieten te stemmen, werd het resultaat der Rijksdagszitting
door het Stockholmsch komitee met gemengde gevoelens begroet. In een interview,
in de Vossische Zeitung opgenomen, verklaarde ik het te betreuren, dat de
socialistische meerderheid, terwille van het kompromis, voorloopig van een scherpe
aktie voor het belangrijkste punt, de demokratiseering van Duitschland, had afgezien.
Bij de vrede van Brest-Litowsk met Rusland is gebleken, dat de regeering deze
resolutie ongestraft kon negeeren. Het afwijzend standpunt der Onafhankelijken is
door de feiten bevestigd. In het begin van den oorlog had een dergelijke politiek van
beteekenis kunnen zijn; nu kwam zij te laat en vormde zij meer een rem dan een
steun bij ons werk tot herstel der Internationale en voor een vrede door overleg.
Evenmin als de partijgenooten in de Ententelanden bleek de Duitsche meerderheid
in staat, zich definitief uit de nationalistische stemming los te maken. Pas in
September 1918, onder de druk der dreigende militaire nederlaag, heeft haar politiek
een krachtige zwenking naar links gemaakt.
Op de konferentie van Den Haag van 1916 was het N.V.V. vertegenwoordigd
geweest; ook in Stockholm stelden wij op deelname van de vakbeweging prijs; het
N.V.V. verklaarde zich bereid, een viertal leden in de Nederlandsche delegatie naar
de steeds uitgestelde algemeene konferentie te benoemen. Evenmin als de politieke
Internationale was het I.V.V. er in geslaagd, de vijanden in den oorlog op één
bijeenkomst te vereenigen. Namens de Duitschers, die het internationaal sekretariaat
in handen hadden, hield Oudegeest in Amsterdam als ‘korrespondentieadres’ de
zaken zooveel mogelijk gaande. Legien hoopte zijn lang-gekoesterd plan, een
internationale vakkonferentie te beleggen, in aansluiting aan ons Stockholmsch
initiatief te
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kunnen verwezenlijken en tegen 8 Juni werd die konferentie te Stockholm
samengeroepen. Tengevolge van de korte voorbereiding waren slechts een beperkt
aantal neutrale en centrale landen vertegenwoordigd. De bijeenkomst kreeg daardoor
het karakter van een voorloopige bespreking, waar tot de belangrijke internationale
vakkonferentie van Bern, van Oktober 1917, werd besloten.
Vonden wij hier voorloopig weinig steun, ook de als konkurreerende onderneming
bedoelde vredeskonferentie van de Zimmerwalders (zie blz. 105) kon niet op
resultaten bogen. Zij voerden besprekingen met de Russen, die eerst tusschen hen
en ons schenen te aarzelen; en met de Duitsche Onafhankelijken en enkele andere
delegaties. Doch meer dan in het oneindige diskussieeren over de vraag, of zij al
dan niet aan onze konferentie zouden deel nemen, deden zij niet. Dank zij ons
initiatief was hun beteekenis sedert de konferentie in Kienthal, toen hun aktie door
de instemming van de Independant Labour Party een zeker relief had gekregen,
belangrijk verminderd.
In Rusland had de arbeiders- en soldatenraad in Mei minister Miljoekof, die zich
als voortzetter van de imperialistische tsaristische politiek had ontpopt, tot aftreden
gedwongen en een koalitieregeering gevormd uit socialistische en burgerlijke
elementen. Het Russische volk wilde geen voortzetting van den oorlog en bij de
steeds duidelijker sabotage der vredespogingen door de Ententeregeeringen, moest
in Rusland de invloed van de meest radikale vleugel, de Bolsjewiki, groeien.
Voorloopig echter, hadden deze in den arbeiders- en soldatenraad weinig aanhang;
het is van belang, hier vast te stellen, dat aanvankelijk in de ‘sovjet’, die niet van
bolsjewistischen oorsprong is, de sociaal-demokraten en sociaal-revolutionairen
(een partij, steunend op het platteland) de toon aangaven. De konferentie van
Stockholm, uit de Russische revolutie ge-
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boren, moest in sterke mate de terugslag ondervinden van de verdere gebeurtenissen
in Rusland.
Door partikuliere inlichtingen kregen wij meer en meer de zekerheid, dat de sovjet
van Petrograd niet anders bedoelde dan de door haar samengeroepen konferentie
met de onze te vereenigen; maar officieel vernamen wij weinig; de komst van de
Russische delegatie werd telkens uitgesteld. In een manifest van 15 Mei wees de
sovjet nog een afzonderlijke vrede met Duitschland af, doch riep de arbeiders in de
Ententelanden op, een aktie voor een onmiddellijken algemeenen vrede te openen.
‘Gij moet op die wijze ons revolutionaire leger, dat streeft naar vrede tusschen de
volkeren, de zekerheid geven, dat haar bloedige offers niet zullen worden gebruikt
tot iets kwaads.’ Den 1sten Juni volgde een nieuwe oproep aan de politieke partijen
en vakbeweging aller landen, waarin de sovjet als eerste taak van een internationale
konferentie stelde: ‘het volledig breken met de politiek van de “godsvrede” met de
regeeringen en de kapitalistische klassen, omdat deze politiek de strijd voor de
vrede onmogelijk maakt.’ De bedoeling der Russische kameraden was dus in
volkomen overeenstemming met het streven van ons Stockholmsch komitee.
Intusschen wekte deze ontwikkeling ongerustheid bij die Ententesocialisten, die
in de eerste plaats Rusland als strijdvaardig oorlogsbondgenoot wilden behouden.
Zoo ontstond de brief van Vandervelde, Albert Thomas en de Brouckère aan de
sovjet, die in ernstig verminkte vorm door de Entente-pers werd verspreid. Zij
noemden de konvokatie van de internationale konferentie voorbarig, zoolang de
vredesformule van de sovjet niet was uitgewerkt in deze zin, ‘dat zij noch de
bevrijding van gebieden volgens de wil der bewoners, (Elzas!), noch het herstel van
de door de overweldiging gewelddadig bezette gebieden uitsluit.’ Slechts als de
Duitsche socialisten geheel met de keizerlijke politiek zou-
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den breken ‘zouden wij de mogelijkheid eener gemeenschappelijke aktie onder de
oogen kunnen zien.’ Voor hun eigen partijen bleven zij tegenover het Duitsche
imperialisme medewerking aan de ‘godsvrede’ als hun plicht beschouwen.
Het antwoord van de sovjet, in verzoenende toon gesteld, bevatte niettemin deze
juiste passage: ‘De arbeidende klasse in alle landen zal niet gemakkelijk een snelle
en duurzame overeenstemming kunnen bereiken, als zij zich niet uitsluitend laat
leiden door haar eigen belangen, en afwijst het streven der imperialisten, dat vaak
zijn werkelijk aangezicht onder een verleidelijk masker verbergt.’ Voorloopig was
het onmogelijk, de Ententesocialisten te genezen van de fiktie, dat in den oorlog de
‘demokratische’ geallieerden vrijheid en recht tegenover het Duitsche imperialisme
verdedigden. Na 1918 is maar al te duidelijk gebleken, dat ook het optreden der
Entente geheel door imperialistische motieven werd beheerscht; dat er nog steeds
socialisten zijn, ook in ons land, die dit trachten te ontkennen, moet als bewijs van
ongeneeslijke vooringenomenheid en verblinding worden beschouwd.
Toen ik na een kort verblijf in Holland te Stockholm terugkeerde, was eindelijk de
Russische delegatie aanwezig. Op 9, 10 en 11 Juli hadden de beslissende
bijeenkomsten plaats, waaraan ook Vliegen deelnam; misverstanden, door onjuiste
en half juiste persberichten gerezen - ik zou mij b.v. misprijzend over de Russische
revolutie en de sovjet hebben uitgelaten - waren spoedig opgehelderd. Zonder
moeite werd overeenstemming over samenstelling en program der algemeene
konferentie bereikt. Tscheidze zou voorzitter zijn, met Branting en mij als
ondervoorzitters. Ons komitee maakte plaats voor een
Russisch-Hollandsch-Skandinavisch komitee, waarin de Russen Erlich, Goldenberg,
Rosanof, Roussanoff en Smirnoff werden opgenomen. Van den oprechten vredeswil
der Russen
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verwachtte ik de redding van de konferentie. Voor den aanvang der besprekingen
had ik Erlich uitgenoodigd tot een onderhoud, waarin ik mij verplicht gevoelde, hem
voor de nauwe verbinding van Branting met de geallieerde gezanten te waarschuwen;
het gevolg daarvan was, zeide ik, dat Branting aarzelde tot konklusies te komen.
‘Van de Russen’, vervolgde ik, ‘heeft onze konferentie alles te verwachten. Van u
moet de kracht uitgaan, die ons werk tot een goed einde brengt.’
Ook onder de niet-bolsjewiki had Zimmerwald aanhang en het nieuwe komitee
besloot, tot de algemeene konferentie allen uit te noodigen, dus ook de
Zimmerwalders. Hun linkervleugel onder de leiding van Lenin, de kern van de latere
kommunistische Internationale, weigerde aan die uitnoodiging te voldoen.
Op zijn terugreis uit Rusland verklaarde Vandervelde in een interview voor een
Zweedsch blad, dat hij over de gevechtswaarde van het Russische leger zeer
optimistisch was. De verbroedering tusschen de vijanden aan het front behoorde
weer tot het verleden; de Russen hadden ingezien, dat een offensief de beste manier
was, om met de Duitschers tot vrede te komen en de Duitschers zouden weldra
bemerken, dat het Russische leger zich hersteld had. Inderdaad ging de
koalitie-regeering Kerensky onder druk der Entente in Juli over tot het offensief in
Gallicië, dat, gezien de uitputting van het Russische leger, op een débacle moest
uitloopen. Deze daad, door het volk als verraad beschouwd na de herhaalde
vredelievende regeeringsverklaringen, beteekende de vermoording van de
demokratische revolutie; èn de diktatuur, èn de afzonderlijke vrede met Duitschland,
waartegen de Entente en haar afgezanten zich juist hadden willen vrijwaren, waren
nu op den duur niet tegen te houden.
Het nieuwe komitee stuurde een oproep voor een algemeene konferentie de
wereld in, voorloopig voor 15 Augustus; de agenda bevatte: de Wereldoorlog en de
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Internationale; (zonder dat punt op de agenda zouden de Ententesocialisten moeilijk
tot deelname te overreden zijn); het vredesprogram der Internationale; en de wegen
en middelen om op de grondslag van dat program den oorlog spoedig te doen
eindigen. In een aanvullende verklaring deelde de Russische delegatie mede, er
niet in geslaagd te zijn, ook het komitee van de Zimmerwald-groep tot medewerking
aan de konferentie te bewegen.
Zoo was met de Russen overeenstemming verkregen en in afwachting van de
komst der delegaties hadden wij een tijd rust, die ik gebruikte om met mijn vrouw
in één van de prachtige badplaatsen ten Noorden van Stockholm enkele weken
vakantie te nemen. In onze buurt logeerde Branting en met hem overlegde ik in
deze vredige omgeving, welk standpunt ons komitee tegenover de ter konferentie
te verwachten moeilijkheden had in te nemen. Ik ontveinsde mij niet, dat verschillende
delegaties zich meer als vertegenwoordigers van een oorlogvoerende partij, dan
als socialisten zouden voelen, maar ik vertrouwde op twee krachten om de
konferentie te doen slagen: op de werking van het milieu, dat het den vroegeren
kameraden mogelijk zou maken, elkaar terug te vinden; en vooral op de druk van
de massa's in de landen zelf, nu het onder de oppervlakte voortlevend besef van
de internationale gemeenschap van het proletariaat zich elke dag weer luider deed
hooren. Nog was de hoop van alle volkeren op Stockholm gericht; geen delegatie
zou de verantwoordelijkheid aandurven, op kleinzielig nationalisme de konferentie
te doen mislukken. Al spoedig bereikten ons van de Ententepartijen verzoeken, de
konferentie uit te stellen. Nog uit mijn vakantieverblijf schreef ik hierover aan
Huysmans: ‘Als wij nog tijdig vóór den vierden oorlogswinter onze stem daartegen
zullen laten hooren, moet het nu. Dat de Ententesocialisten weinig voor onze
konferentie voelen, is tot
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heden duidelijk gebleken. Moet zij op hun onwil afstuiten, het zij zoo. Maar dan
moeten zij het maar ronduit zeggen, dat zij niet willen. Een uitstel-taktiek, waarbij
wij als domme jongens achter een zeepbel aanloopen, is al het ergste, wat men
ons kan aandoen.’ Eenzelfde stemming maakte zich van onze Russische vrienden
meester, die, nu zij eens in Stockholm waren, zich meer en meer verbitterd gevoelden
over het gebrek aan medewerking bij hun partij genooten in het Westen. Enkele
leden der Russische delegatie begaven zich toen naar Engeland, Frankrijk en Italië,
om van de socialisten in die landen krachtiger optreden te verkrijgen. Zij werden
hoffelijk ontvangen, doch ook zij bereikten niet het gewenschte resultaat.
De toon van de Entente-pers ten opzichte van Stockholm was, op enkele
uitzonderingen na, zeer vijandig; Stockholm was ‘een muizenval, door de Duitsche
regeering gezet.’ De officieele persagentschappen publiceerden onze geregelde
kommuniqués onvolledig en verdraaid; van het memorandum van de Duitsche
meerderheid werden de belangrijkste passages met omgekeerde strekking
weergegeven. Zoo werd de publieke opinie rijp gemaakt voor de groote slag, die
de geallieerde regeeringen onze konferentie wilden toebrengen: op de reeds
vermelde bereidverklaring der Fransche en Engelsche partijen, delegaties naar
Stockholm te zenden, antwoordden de regeeringen met de weigering om passen
te verstrekken. De Engelsche regeering, die een ruimer inzicht had, was voor de
pressie uit Rome en Parijs gezwicht. De passenweigering werd ook door den
bondgenoot, de Russische regeering-Kerensky, die Stockholm loyaal steunde, als
een onvriendschappelijke daad beschouwd. Zij werkte de verwijdering tusschen
Rusland en de Entente in de hand. Van socialistische zijde is in die dagen over het
algemeen de schuld van het mislukken der algemeene konferentie aan de
passenweigering gegeven. Toch heb ik
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het ook toen reeds in het openbaar gezegd: door een deel der Ententesocialisten
is dit voorwendsel dankbaar aanvaard, om van de konferentie af te komen. Hadden
onze partijen in de Ententelanden er alles op gezet, om Stockholm te doen slagen,
dan hadden zij de regeeringen, die bij de oorlogvoering de steun der
arbeidersbeweging niet konden missen, kunnen dwingen, de passen toe te staan.
Het is niet noodig, de verschillende episodes van de uitsteltragedie uitvoerig te
beschrijven. Onder de partijgenooten, die op hun reis van en naar Rusland ons
bezochten, was ook Henderson. Hij bleek zich voldoende te hebben losgemaakt
van het nationalisme, om de gegrondheid van den Russischen aandrang naar
vredesdaden en de noodzaak van een eendrachtig optreden der Internationale te
begrijpen. Met de Russische afgezanten reisde hij naar Parijs, doch moest er zich
bij neerleggen, dat daar in een bijeenkomst met het Fransche P.B. besloten werd,
op uitstel der konferentie tot September aan te dringen en haar door een
intergeallieerde socialistenkonferentie te Londen te doen voorafgaan. Namens de
Russen protesteerde Tscheidze onder verwijzing naar de toenemende onrust in
Rusland tegen deze voorvergadering van één groep, waarvan Stockholm weinig
goeds te verwachten had. Tegelijkertijd kwamen uit de Fransche Kamerfraktie en
de Engelsche vakbeweging openlijke protesten tegen Stockholm los. Nog minder
dan de Duitsche meerderheid bleken de Franschen en Engelschen bereid, zich van
te voren tot uitvoering van de besluiten der algemeene konferentie te verbinden.
Hiermede, schreef ik in Het Volk, vervalt ‘de kans, dat de konferentie, b.v. door zich
vóór de strijd aller partijen vóór de direkte invoering van een zuiver demokratisch
parlementair systeem in alle landen uit te spreken, op de invoering daarvan in
Duitschland, Pruisen, België, Engeland enz. (de eerste twee waren het belangrijkst!)
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anderen dan slechts moreelen en propagandistischen invloed zal oefenen.’ Ik
konstateerde met spijt, dat Henderson Stockholm vooral had aanbevolen, als een
geschikt middel in de strijd tegen de centrale rijken; een redeneering, die door Albert
Thomas in Frankrijk werd herhaald. Dit optreden toont, schreef ik, ‘hoe zonderling
het socialisme in het gedrang komt, als het tijdelijk zijn tenten heeft moeten opslaan
in de ziel van een minister voor de ammunitie van een land, dat in oorlog is.’
Ik betoogde, dat de Ententeregeeringen passen weigerden, omdat zij begrepen,
dat door een geslaagd Stockholm de Internationale zich ‘aan den aanvang van het
nieuwe tijdperk in de wereldgeschiedenis een positie in de harten der menschen
en in de politieke machtsverhoudingen zal veroveren, die haar voor de verdere
groote strijd, die haar wacht, een zedelijk en politiek overwicht over de burgerlijke
machten zal geven, waarvan niet alleen menschelijkheid en beschaving, maar met
name het proletariaat voor zijn eigen bestaan en streven de heerlijkste vruchten
plukken zal.’ Helaas schenen de regeeringen in de Ententelanden dit duidelijker te
beseffen dan een deel der socialisten.
De intergeallieerde socialistische konferentie kwam eind Augustus te Londen
bijeen; aan de vooravond schreef ik in Het Volk: ‘Als deze konferentie stevig stelling
neemt tegen de passenweigering van de Vierbond, is handhaving daarvan
onmogelijk; als zij het aan kracht van wil en overtuiging laat mankeeren, zal dit de
regeeringen aanmoedigen, op de weg van dwang en geweld verder te gaan.’ In een
brief aan de konferentie sprak ons komitee dezelfde gedachte uit: ‘Ons komitee
heeft den indruk, dat de weigering der passen niet alleen is gericht tegen het idee
van Stockholm, maar tegen het georganiseerde proletariaat in het algemeen’. Met
groote meerderheid sprak deze konfe-
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rentie zich wederom vóór een algemeene konferentie uit, doch over het daar te
verdedigen vredesprogram bestond zooveel verschil van meening, dat zij zonder
tot overeenstemming te zijn gekomen, uiteenging. Eén en ander was een gevolg
van het feit, dat bij de innerlijke worsteling in de betrokken partijen tusschen
oorlogsidee en vredesidee, de krachten elkaar ongeveer in evenwicht hielden.
Als het belangrijkste resultaat van Stockholm moet ongetwijfeld de verandering
worden beschouwd, die ons optreden in de politieke situatie in de verschillende
landen heeft opgeroepen. Ik zeide niet te veel, toen ik reeds half Augustus in een
Stockholm-brief betoogde: ‘Zoo groeien de feiten boven hun opzet uit en zitten
Frankrijk en Engeland wegens de Stockholmsche konferentie reeds midden in de
dreigende verbreking van de godsvrede, zonder dat die door welke partijen dan ook
gewild of gepredikt is. Stockholm heeft de geesten ontketend, die te midden van de
oorlogsrazernij en de onderlinge vijandschap der arbeiders in de oorlogvoerende
landen, de harten opheffen naar vrede en herstel der Internationale.... Het proces
der inwendige genezing is aan de gang; al zou 't nog mogelijk zijn, door misbruik
van macht en geweld de konferentie geheel of gedeeltelijk te weren - Stockholm
werkt reeds en geen macht ter wereld is meer in staat, die werking tegen te houden.’
De arbeiders hadden zich terwille van de ‘nationale verdediging’ beknotting van
hun politieke en vakvereenigingsrechten moeten laten welgevallen. Toen ook in de
Ententelanden in 1917 groote ‘wilde’ stakingen uitbraken in de oorlogsindustrie,
speelde daar, naast de eischen voor meer vrijheid en betere ekonomische verzorging,
de vredesvraag een rol. In Frankrijk was door het ministerschap van Albert Thomas
de arbeidersbeweging nog steeds aan de regeeringspolitiek gebonden gebleven;
deze positie werd nu onhoudbaar.
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Begin September 1917 kwam voor het eerst sedert 1914 een kabinet zonder
socialisten aan het bewind. De periode van censuur en hatelijke onderdrukking
begon, die onder de niets ontziende diktatuur van Clemenceau haar hoogtepunt
zou bereiken. De socialistische arbeidersbeweging echter, was onder de drang van
Stockholm weer zich zelf geworden: op het kongres van Bordeaux, in Oktober,
behaalde de vroegere minderheid onder Longuet de beslissende overwinning. Het
is duidelijk, dat deze ontwikkeling op haar beurt het standpunt der socialisten in de
centrale rijken moest beïnvloeden.
In Engeland vielen in andere verhoudingen dergelijke verschijnselen waar te
nemen, al bleef de meerderheid der vakvereenigingen, en daarmee de meerderheid
der Arbeiderspartij, tot het einde de godsvrede getrouw. Doch de minderheid om
MacDonald won snel aan invloed en van onschatbare beteekenis was de stap van
Henderson, die uit de passenweigering door de meerderheid van het kabinet de
juiste konklusie trok, door uit de regeering te treden en het geheele gewicht van zijn
gezag vóór Stockholm in de weegschaal te werpen. Achteraf beschouwd kan worden
gezegd, dat Henderson door deze daad zijn positie in de Engelsche
arbeidersbeweging nog juist op tijd heeft gered. Na den oorlog hebben de Engelsche
arbeiders aan de vredelievende minderheid der oorlogsjaren hun dankbaarheid voor
haar moedige en werkelijk socialistische houding getoond. Niet alleen aan leiders
van de regeeringsgezinde vleugel, als Roberts, maar ook aan MacDonald was een
pas toegestaan voor een reis naar Rusland, die hem op zijn doorreis in Stockholm
althans in officieus kontakt met ons komitee zou hebben gebracht. Deze reis echter
werd onmogelijk gemaakt door Engelsche arbeiders: de nationalistische
zeeliedenbond van Havelock Wilson weigerde den ‘defaitist’ MacDonald te vervoeren;
meer dan iets anders
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heeft deze uiting van verblinding het vertrouwen der Russische revolutionairen in
de vredeswil der Engelsche arbeiders vernietigd en daardoor den afzonderlijken
vrede van Rusland met Duitschland voorbereid.
In Augustus was van den Paus het initiatief tot een nieuwe, evenmin sukcesvolle,
vredespoging uitgegaan - een uitvoerige nota over de grondslagen van de komende
vrede - die, evenals Stockholm, in de Entente-pers onmiddellijk als een Duitsche
‘manoeuvre’ werd begroet In Het Volk schreef ik naar aanleiding van die nota: ‘In
hoeverre aan dat initiatief de zucht, aan het socialisme het monopolie van
vredesstichter te ontnemen, mede ten grondslag ligt, is moeilijk te beoordeelen.’ Ik
betoogde, dat wij dit optreden van den Paus met instemming konden aanvaarden.
‘Wij kunnen hiertegen te minder bezwaar maken, omdat de Paus, met zijn
aanvaarding van de leuze der Russische socialisten, onbedoeld een kompliment
maakt aan het socialisme.... Een fout zou het zijn, van beide zijden, de burgerlijke
en de onze, deze twee vredespogingen tegenover elkaar te stellen.’ In een volgende
brief besprak ik het teleurstellend antwoord van Wilson op de pauselijke nota, waarin
toch de beginselen waren neergelegd, door hem zelf vóór Amerika's intrede in den
oorlog geproklameerd. Tegen zijn nieuwe stelling: de ware vrede kan slechts gebracht
worden door een overwinning der Entente - protesteerde ik in de volgende woorden,
die na 1918 maar al te juist gebleken zijn: ‘Een overwinning van het
Entente-militarisme over het Duitsche zal eenvoudig de balans der overmacht van
het militarisme naar den anderen kant doen overslaan. Een vrede op deze grondslag
zal een vrede zijn, die een groot volk neerdrukt in een revanchestemming, elke
duurzame vredestoestand in Europa uitsluit en in alle landen het gevaar voor nieuwe
konflikten en dus de zucht naar steeds hooger opvoering van militair geweld levendig
houdt.’
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De veranderingen in den oorlogstoestand waren voor de kansen onzer konferentie
niet gunstig. Op de mislukking van het laatste Russische offensief volgden verdere
Duitsche veroveringen, die de imperialistische strooming in Duitschland nieuw
voedsel gaven; het Duitsche antwoord op de pauselijke nota muntte, ook inzake
België, door vaagheid uit. De socialistische meerderheid keurde wel op haar kongres
van Würzburg het door haar delegatie te Stockholm ingenomen standpunt goed,
maar kon zich aan die stemming niet geheel onttrekken. Het was onder invloed der
Oostenrijkers, dat eind Augustus de centrale socialisten een nota aan ons komitee
richtten, bedoeld als aansporing en bewijs van instemming met onze aktie.
De Russische delegatie, die de Entente-partijen had bezocht, keerde de 10de
September te Stockholm terug; haar berichten luidden niet ongunstig: overal had
zij de onmiskenbare bewijzen van de toenemende vredeswil der arbeiders ontvangen;
in enkele Italiaansche industriesteden was haar komst zelfs met een demonstratieve
algemeene staking begroet. Duidelijk was echter, dat voorloopig de algemeene
konferentie niet zou kunnen plaats vinden. Wat stond ons nu te doen? De resultaten
van de uitvoerige beraadslagingen van ons komitee werden in een manifest aan de
aangesloten partijen samengevat. Het komitee verklaarde zijn werk te zullen
voortzetten en het plan van een algemeene konferentie niet op te geven; het wees
op het nauwe verband tusschen het lot van onze konferentie en de Russische
revolutie, die op dat tijdstip ernstig bedreigd scheen; het manifest kondigde aan,
dat het komitee de verzamelde gegevens zou publiceeren en een daarop steunend
konkreet ontwerpvredesprogram zou opstellen.
Zoo besteedden wij onze laatste weken in Stockholm aan het opstellen van het
vredesprogram. In Het Volk noemde ik het ‘een arbeid, waarvan zij, die er aan deel-
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nemen, voorloopig weinig vreugde zullen beleven, daar hij bestaat in het ontwerpen
der grondslagen voor een kompromis op allerlei punten, waaromtrent blijkens de
memoranda derverschillende partijen, deze soms tegenovergestelde standpunten
innemen.’ Doch er waren ernstiger moeilijkheden. Uit besprekingen met Branting
was mij reeds gebleken, dat hij ervoor terugdeinsde, tot konkrete konklusies te
komen. Toch was het opstellen van een samenvattend rapport het eenige middel,
om het door ons gedurende een half jaar verrichte werk voor de arbeiders te brengen.
Ik had een ontwerp voor een memorandum uitgewerkt en las het in ons komitee
voor. Toen kwam Branting uit zijn schuilhoek; hij zei, er geen bezwaar tegen te
hebben, dat ik het stuk voor eigen verantwoordelijkheid uitgaf, doch het kon volgens
hem niet van het komitee uitgaan. Ik had het gevoel, dat ik een slag op mijn kop
kreeg. Zelden in mijn leven ben ik zoo razend geweest. Daarvoor hadden wij dus
zes maanden gewerkt! Dat zou het resultaat zijn van Stockholm, waar millioenen
arbeiders hun hoop op hadden gevestigd! En waarom? Omdat het voor enkele leden
van het komitee met het oog op hun positie in de binnenlandsche politiek veiliger
was, zich niet te veel vast te leggen? Na felle diskussies heb ik het komitee voor
mijn standpunt gewonnen en Branting heeft er zich bij neer moeten leggen. In de
volgende zittingen zijn wij erin geslaagd, over alle opgeworpen kwesties tot
overeenstemming te komen; mijn memorandum kreeg het karakter van een
toelichting op het korte vredesprogram, dat door Huysmans aan het slot der
besprekingen werd geformuleerd. Half Oktober zonden wij de twee stukken de
wereld in, onderteekend door de neutrale leden van het komitee. Om alle schijn van
partijdigheid te vermijden, zetten de Russen en Huysmans, hoewel zij een belangrijk
aandeel in de opstelling hadden genomen, hun naam er niet onder.
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In aansluiting aan het besluit der Stockholmsche voorvergadering kwam begin
Oktober te Bern een internationale vakvereenigingskonferentie bijeen. Ook daar
ontbraken de Entente-landen, de Engelschen en Belgen, omdat zij weigerden samen
met de Duitschers te vergaderen; de Franschen, die van harte bereid waren te
komen, omdat hun passen geweigerd waren. Op deze konferentie, waar als
belangrijkste punt de aan de vredeskonferentie te stellen eischen op sociaal gebied
op de agenda stond, is het bekende ‘Berner Program’ van sociale wetgeving
opgesteld, dat in de volgende jaren een groote rol zou spelen. Na krachtigen
aandrang van mij zijn deze eischen van Bern in ons Stockholmsch vredesprogram
opgenomen.
De plaats ontbreekt mij om het program en mijn memorandum hier weer te geven.
De algemeene beginselen en hun toepassing op de belangrijkste konkrete punten
zijn trouwens in de voorafgaande bladzijden voldoende besproken. Men kan deze
stukken, evenals het uitvoerig en helder samenvattend rapport, dat door Karl Mayer
op grond van alle te Stockholm ingediende memoranda der partijen is samengesteld,
vinden in het boek ‘Stockholm’, dat eind 1917 door het komitee in het Fransch,
Duitsch en Engelsch is uitgegeven. Men moet hierbij in het oog houden, dat wij een
minimum-program gaven, een kompromis, bedoeld als basis voor de diskussies op
een algemeene konferentie. Ons program had als logische konklusie: ‘het stichten
van een Volkenbond, op de basis van verplichte arbitrage en algemeene
ontwapening, met uitsluiting van elken ekonomischen oorlog en uitbreiding van de
parlementaire kontrole op de buitenlandsche politiek.’ Ik behoef niet lang uit te wijden
over het scherpe konflikt, dat bij de publikatie van het program tusschen Huysmans
en mij uitbrak. Het handelde over de te eischen oplossing van de
Servisch-Bulgaarsche moeilijkheden en was een gevolg van het feit, dat ik daarin
op het
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laatste oogenblik een wijziging meende te moeten aanbrengen, die tengevolge van
een misverstand door Huysmans niet is overgenomen, zoodat op dit punt het program
en de toelichting met elkaar in strijd waren.
Reeds had de Kamerfraktie op mijn terugkomst aangedrongen en half Oktober
verliet ik Stockholm. Huysmans bleef achter om met de Skandinaviërs ons werk
voort te zetten. In naam was de konferentie slechts uitgesteld, in werkelijkheid was
zij mislukt! Wel was, formeel, de passenweigering de oorzaak; wel was de
Internationale naar buiten hersteld, door de bereidwilligheid aller partijen, (behalve
de Belgische, die praktisch niet funktionneerde), aan een konferentie deel te nemen;
wel had Stockholm den reeds besproken belangrijken invloed gehad op de politieke
toestand in de verschillende landen, doch ik gevoelde mij teleurgesteld en
terneergeslagen. Maar al te duidelijk voelde ik, dat de grootste hindernis was
opgeworpen door de socialistische partijen zelve, die door haar verbond met de
imperialistische regeeringen haar socialistische kracht hadden verlamd. Dat gold
voor de Ententesocialisten, ook na het aftreden van Henderson en Albert Thomas
als minister; voor de Duitsche meerderheid, die vastzat aan de vredesresolutie; en
ook voor Branting, wiens meer diplomatieke dan socialistische houding vooral moet
worden verklaard door de socialistische verkiezingsoverwinning in Zweden, die hem
in Oktober 1917 tot het ministerambt riep. Ik had gelegenheid gehad, die
verkiezingskampagne van nabij te volgen en gezien, dat daarbij de
zuiver-socialistische eischen voor algemeen demokratische frases hadden plaats
gemaakt. Voor een groot deel was het een verkiezingsstrijd tusschen pro-Duitschers
en Entente-vrienden geworden, waarbij Branting als vanzelfsprekend de zaak der
‘demokratische’ Entente verdedigde. Deze vragen lieten mij niet los; ik zag de
dreigende verwijdering tusschen de aan hun regeeringen
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verbonden leiders en de sterker dan ooit anti-kapitalistisch gezinde en naar bevrijding
hakende proletarische massa. Zoo groeide in mij de overtuiging, dat de vrede, die
langs de weg van overleg niet bereikbaar bleek, door revolutie moest worden
afgedwongen; dat een te groot vertrouwen in parlementaire middelen voor het
socialisme funest moest worden en dat alleen door een radikale wijziging in onze
politiek, door strijd tegen het kapitalisme met alle middelen, ook de scherpste, het
socialisme kon worden gered.
Men heeft zich bezig gehouden met ijdele spekulaties over de vraag, wat de
gevolgen van een geslaagd Stockholm zouden zijn geweest. Dan zouden de
revoluties in Duitschland en Oostenrijk door ons zijn belet en zouden de keizers
daar nu nog de lakens uitdeelen. Ik acht deze redeneering niet slechts onvruchtbaar,
doch ook onjuist. Was werkelijk, dank zij de Internationale, in 1917 de vrede tot
stand gekomen, dan zou daardoor, vooral in Engeland en Frankrijk, de macht van
het socialisme grooter zijn geweest en zijn sukcessen ingrijpender, dan nu in de
jaren na 1918 het geval is geweest. In ieder geval konden wij ons door dergelijke
overwegingen in 1917 niet laten weerhouden om te doen, wat wij als onze plicht
beschouwden. In een brief aan prof. Ragaz, die zijn vrees had uitgesproken, dat
Stockholm het Duitsche imperialisme zou redden, schreef ik: ‘De arbeid ter
bevordering van een duurzame en snelle vrede is een poging, mee te werken aan
de huidige ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. Het is nuttig, zich daarbij in de
eerste plaats bewust te zijn van de elementaire macht der drijvende historische
krachten en van de zeer beperkte mate van direkten invloed, die bewust politiek
willen kan uitoefenen. Dan zal men zich niet verbeelden, aan het katastrofale groeien
van de naaste toekomst de weg voor te kunnen schrijven en inzien, weinig meer te
kunnen nastreven en bereiken dan het opwekken en

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

151
organiseeren van bestaande krachten en tendenzen. Hierin ligt ook een zekere
verlichting van de ontzaglijke en haast niet te dragen verantwoordelijkheid, die het
geloof in een grootere beteekenis van onze pogingen met zich zou brengen.... Het
“het moet”, dat op dat oogenblik, (n.l. na de Russische revolutie), in de ziel van den
internationalen socialist sprak, was zoo dwingend krachtig, dat ik het als een misdaad
zou hebben beschouwd tegen het beste in mijzelf en tegen alles, waaraan ik het
beste deel van mijn leven heb gewijd, als ik toen niet de Hollandsche delegatie in
het I.S.B. bewogen had, het initiatief tot deze konferentie te nemen.’
Na mijn terugkomst heb ik te Amsterdam in het Koncertgebouw een groote rede
over de beteekenis en de resultaten van Stockholm uitgesproken, die vervolgens
als brochure verschenen is. Ik had geen aanleiding voor dit publiek mijn teleurstelling
geheel te verbergen en de te Stockholm gebleven vrienden toonden zich over mijn
vrij sombere uiteenzetting onaangenaam getroffen. Toch was mijn konklusie geen
andere dan deze: ondanks alles moeten wij het te Stockholm aangevangen werk
voortzetten. Op het Kerstkongres van 1917 betuigde de Partij op spontane en
hartelijke wijze haar instemming met Stockholm. Het kongres nam een door mij
opgestelde resolutie over den internationalen toestand aan, die de hoop uitsprak,
dat de op dat oogenblik door de bolsjewiki geopende vredesonderhandelingen tot
een algemeene vrede zouden leiden. De resolutie noemde het de plicht der centrale
socialisten, te verhinderen, dat hun regeeringen, misbruik makend van Ruslands
zwakte, in het Oosten veroveringen zouden maken. Helaas moet worden
gekonstateerd, dat bij de vrede van Brest-Litowsk - waarvan ik in de Kamer zei: ‘Die
vrede is een oorlogsdaad’ en kan slechts als tijdelijke maatregel worden beschouwd
- de macht

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

152
der centrale socialisten niet groot genoeg was, om deze overwinning van
onomwonden inperialisme te voorkomen, terwijl de Duitsche meerderheid zelfs niet
de kracht vond om ‘tegen’ te stemmen en meende zich met stemonthouding van
haar socialistische plicht te kunnen kwijten.
Bij de behandeling der resolutie had ik gelegenheid, mijn meening over het
bolsjewisme te zeggen: ‘Wij moeten onszelf blijven. Het is niet onverschillig, of de
bolsjewiki-regeering uitgaat van een standpunt, dat afwijkt van het onze.... Ik kan
niet verder gaan dan de hoop uitspreken, dat de poging der bolsjewiki tot de vrede
zal leiden, die ik wensch. Ik vergeet niet, dat wij in Rusland thans niet hebben de
diktatuur van het proletariaat, maar het schrikbewind van een uiterste groep van
het proletariaat.’ Naar aanleiding van de verbreking door de bolsjewiki van de
traktaten, die Rusland aan de Entente hadden gebonden, ontspon zich een
principieele diskussie, waarbij ik Vliegen tegenover mij vond. Hij verklaarde, dat
men door een dergelijke verbreking goed te keuren, de grondslag ondermijnde van
de door ons gewenschte toekomstige internationale verhoudingen. In het algemeen
de juistheid van Vliegens standpunt erkennend, noemde ik het voor de Russische
verhoudingen onjuist. Als ik, verklaarde ik, door revolutionaire omstandigheden in
ons land volkskommissaris van Buitenlandsche Zaken geworden, een traktaat vond,
dat ons land in de Oost met Amerika verbond tegen Japan, zou ik dat stuk
publiceeren en het daarna aan stukken scheuren. ‘Zeker, wij erkennen het
volkenrecht, achten ons dus gebonden door traktaten, maar niet door traktaten,
door de geheime diplomatie achter het volk om gesloten.’ De zaak achteraf
beschouwend, kan ik niet anders doen, dan mijn toen ingenomen standpunt ten
volle handhaven.
Onder den indruk van de bolsjewistische overwinning
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in Rusland, stelden de Denen voor, in ieder geval de algemeene konferentie samen
te roepen, die dan desnoods zonder Franschen en Engelschen zou beraadslagen.
Met Huysmans verzette de Hollandsche delegatie zich tegen dit plan; in dat geval
zou het onherroepelijk een eenzijdige bijeenkomst worden, beheerscht door de
Centralen; bovendien mochten wij hoop koesteren, dat, aangedreven door de vrees,
den Russischen bondgenoot te verliezen, de Entente-socialisten nu de passen
zouden afdwingen.
De situatie was begin 1918 zóó, dat een nieuwe poging tot internationaal overleg
van de Entente-socialisten moest uitgaan.De Engelschen organiseerden in Januari
in Nottingham een kongres ter voorbereiding van een nieuwe konferentie van
Entente-socialisten. Het Stockholmsch komitee, zonder de Hollanders ditmaal, nam
het juiste besluit, Huysmans tot bijwoning der aanstaande belangrijke bijeenkomsten
naar Londen af te vaardigen; van daar uit zou hij de volgende maanden de grondslag
voor de niet opgegeven algemeene konferentie kunnen leggen, in samenwerking
met Henderson, die de drager van de Engelsche vredespolitiek was geworden. In
Frankrijk bleef de socialistische fraktie vóór de oorlogskredieten stemmen, ondanks
de hoon en onderdrukking, die het ministerie-Clemenceau haar aandeed. In een
nieuwe serie ‘Vredesbrieven’, in Januari 1918 in Het Volk begonnen, toonde ik, in
deze omstandigheden weinig van een konferentie te verwachten.
Intusschen versterkten het verlies van den Russischen bondgenoot en de
voorbereiding van het groote Duitsche offensief op het Westelijk front de vredeswil
in de Entente-landen; de veertien punten van Wilson dateeren van Januari 1918!
De geallieerde socialisten kwamen, in tegenstelling tot Augustus van het vorige jaar,
op de konferentie van eind Februari tot overeenstemming over een
gemeenschappelijk vredesprogram, dat
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nauw aan de veertien punten aansloot. Door bemiddeling van Branting en mij werd
dit program - een in de geest der Entente uitgewerkte uitgave van het Stockholmsch
program - aan de centrale socialisten doorgegeven, met de uitnoodiging, het als
basis voor de socialistische vredeskonferentie te akcepteeren. De houding van de
Vorwärts bewees al spoedig, dat de Duitsche meerderheid over het Londensch
memorandum weinig enthusiast was. Met vreugde konstateerde ik, dat de
partijgenooten van de Entente-regeeringen eischten, bij de vredesonderhandelingen
in elke delegatie tenminste één vertegenwoordiger van de socialistische arbeiders
een plaats te geven, terwijl zij besloten, tegelijk met de vredeskonferentie der
regeeringen een socialistische konferentie te beleggen; een besluit, dat helaas niet
is uitgevoerd.
Huysmans bleef in Londen; te Stockholm werden tot eind Mei de korrespondentie
en andere werkzaamheden van ons komitee door Karl Mayer gaande gehouden.
Na de uitschakeling van Rusland had Stockholm zijn beteekenis als internationaal
centrum verloren. Tegelijkertijd trachtte Huysmans in Zwitserland een geschikt
konferentie-oord te vinden. Inmiddels bleven wij, leden der Hollandsche delegatie
in het I.S.B., officieel mede belast met de tijdelijke leiding van het Bureau. Dat uit
deze versnippering van organisatie en krachten herhaaldelijk verwarring moest
voortkomen, ligt voor de hand.
Ter toelichting van mijn standpunt geef ik hier een enkele passage weer uit een
memorandum, dat ik begin Maart aan mijn medeleden in de Hollandsche delegatie
toezond. Het partijdige Londensche program noemde ik als grondslag voor een
konferentie ongeschikt. Doch ik trok vooral de opportuniteit van een nieuwen oproep
in twijfel, met het oog op den internationalen toestand, die bij onzen eersten oproep
in April 1917 veel gunstiger was geweest. ‘De gunstige toestand
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voor een vrede door overleg bestaat dan, als alle partijen, ook die aan de winnende
hand zijn, wegens gemis aan uitzicht op een vrede door de wapenen, die hun
speciale wenschen vervult, en wegens de dreigende uitputting en oorlogsmoeheid
der bevolking, gevoelen tot onderhandelingen te moeten komen.... De
Entente-socialisten en hun regeeringen hebben het gunstige moment.... laten
voorbijgaan.’ Nu, na de voorbereiding van het groote Duitsche offensief, zou de
konferentie ‘staan in het teeken van de strijd der Entente tegen de Centralen’. Zoo
moest mijn konklusie zijn: ‘dat de eerste voorwaarde voor een internationale
socialistische konferentie op de grondslag van een realistisch program, dat de
Internationale niet onteert, is: de mislukking van het Duitsche offensief in het Westen.’
Ik pleitte voor uitstel ‘daar de feitelijke grondslag, die helaas ook in dezen niet door
onze wenschen en idealen, maar door de historische feiten wordt gelegd, thans
ontbreekt.’
Uit het bovenstaande volgt, dat ik begin Juni, toen het Duitsche offensief tot staan
was gekomen, de tijd rijp achtte om onze pogingen te hervatten en bereid was, de
uitnoodiging van de Engelsche partij te aanvaarden, haar kongres bij te wonen,
waar ik tevens de Franschen, Belgen en Branting zou ontmoeten. Ik zou daar het
door spionnage en censuur verbroken kontakt met de Entente-socialisten kunnen
herstellen. Enkele dagen later ontving ik een hartelijke brief van Vandervelde, die
mij met aandrang verzocht, te komen en mij mededeelde voornemens te zijn, mij
na afloop van het Engelsche kongres naar Le Hâvre en Parijs te begeleiden.
Ik aarzelde niet langer, onderbrak mijn verkiezings-kampagne in Friesland en
spoedde mij naar Den Haag om mijn reis voor te bereiden. Wilde ik te Londen mijn
taak als bemiddelaar kunnen vervullen, dan moest ik
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het antwoord der kameraden uit de centrale rijken op het Londensch memorandum
kunnen meedeelen. Ik telegrafeerde daarom naar Berlijn, Weenen, Boedapest en
Sofia met het verzoek, afgevaardigden te zenden, om mij nog vóór mijn vertrek naar
Londen op de hoogte te brengen. Ondanks de korte tijd van voorbereiding
verschenen allen op het appel, uitgezonderd de Onafhankelijken; mijn telegram aan
Haase werd door de Duitsche censuur zorgvuldig vastgehouden, totdat de daarin
door mij genoemde uiterste termijn verstreken was, en de leiders van de meerderheid
vonden het blijkbaar niet noodig, hun vroegere partijgenooten op de hoogte te stellen.
Mijn bedoeling was deze: ik wilde het program van Stockholm door de Centralen
als grondslag voor een algemeene konferentie doen aanvaarden; te Londen zou ik
vervolgens de geallieerden moeten bewegen, hetzelfde te doen en het Londensch
memorandum los te laten. Met de Oostenrijkers en Hongaren kwam ik spoedig tot
overeenstemming; na de besprekingen stelde ik er een eer in, hen zoo rijkelijk
mogelijk van de beter voorziene keuken van het neutrale land te doen profiteeren.
De mededeelingen van mijn vrienden Seitz en Ellenbogen over de revolutionaire
situatie, die zich in Oostenrijk ontwikkelde, maakten op mij grooten indruk. Minder
gemakkelijk was het, Scheidemann te overtuigen, die aan het te Stockholm
ingediende memorandum zijner partij wilde vasthouden; dat de daar ontwikkelde
opvatting omtrent het herstel van België en Elzas-Lotharingen voor de Engelschen
en Franschen onaannemelijk waren, stond van te voren vast. Ik had sukces en
Scheidemann aanvaardde namens de Duitsche meerderheid het vredes program
van Stockholm, al beteekende dit volgens hem niet, dat hij inzake de Elzas toegaf,
terwijl hij zich bereid verklaarde, tegen de bepalingen van Brest-Litowsk aktie te
voeren. Bij zijn terugkeer te Berlijn is hem door zijn
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partijgenooten dit vleugje van socialistisch internationalisme ernstig verweten.
Intusschen was in de chauvinistische Entente-pers een kampagne tegen mij
geopend, waarbij men voor geen vorm van laster terugdeinsde. De bedoeling was,
mijn reis naar Engeland te beletten en de oorsprong der kampagne moest in
Nederland zelf worden gezocht. Het waren de Telegraaf en de Hollandsche afdeeling
van ‘De bond van neutrale landen’, een propaganda-instituut der
Entente-regeeringen, die aan de Engelsche bladen het materiaal verschaften, door
tusschenkomst van den vroegeren anarchist van der Veer. Het bestuur van deze
‘neutrale’ bond bekroonde haar aktie door een telegram aan de zeeliedenbond van
Havelock Wilson, met de aansporing, mijn aan de Duitschers verkocht persoon niet
te vervoeren. Voor deze aan het ergste nationalisme ten prooi gevallen organisatie
was die aansporing feitelijk overbodig. Terwijl de Engelsche regeering, door
Henderson natuurlijk gepolst, aanvankelijk geen bezwaar tegen mijn komst scheen
te zullen maken, bezweek zij nu voor de pressie van de zeeliedenbond en weigerde
mij een pas. (19 Juni). Met Brautigam had ik mij reeds over de mogelijkheid, plaats
op een schip naar Engeland te krijgen, verstaan, terwijl minister Cort van der Linden
zich bereid had verklaard, mij met een regeeringsschip te doen vervoeren.
Nog vóór Branting, die natuurlijk wel in Engeland werd toegelaten, Skandinavië
verliet, sprak hij in een interview zijn afkeuring uit over mijn plan, de antwoorden
der centrale socialisten op het memorandum van Februari naar Londen over te
brengen, een ‘onvoorzichtigheid’, die volgens hem de Engelsche regeering het
argument voor de pasweigering aan de hand deed. In een zeer fel interview heb ik
op dezen ongemotiveerden aanval in de rug geantwoord, waarbij ik tevens de
geheele, naar de Entente georienteerde, politiek van Branting aan scherpe kritiek
onderwierp.
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De Engelsche beweging voelde de zaak zuiverder, namelijk als een beleediging,
haar door de regeering aangedaan. Henderson sprak zijn teleurstelling uit over de
afwezigheid van Troelstra, ‘een internationalist, die in de moeilijkste omstandigheden
onafgebroken een neutrale houding tegenover beide groepen van oorlogvoerenden
heeft bewaard.’ Ik ontving van het kongres een hartelijk telegram en het was de
burgerlijke New Statesman, die naar aanleiding van deze zaak schreef, dat Troelstra
niet nadrukkelijk pro-Entente was, zooals Branting, ‘maar te zeggen, dat hij
pro-Duitsch zou zijn, is een geweldig misbruik van gebruikelijke woorden.’
De Londensche konferentie moest het verslag van mijn besprekingen met
Scheidemann missen en sprak nu haar teleurstelling uit over het standpunt der
Duitsche meerderheid, dat zij slechts uit de officieele uitlatingen in de gecensureerde
partijpers kende. Aan den anderen kant was ik, achteraf beschouwd, persoonlijk
blij, niet in Londen te zijn geweest. Wat had mijn houding moeten zijn bij het
verschijnen van Kerenski, die daar de hulp der kapitalistische landen kwam inroepen
tegen het bolsjewisme? En welke moeilijkheden hadden mij op een verdere reis
naar Frankrijk gewacht, waar ik niet, als Branting, gevolg had kunnen geven aan
de uitnoodiging der autoriteiten, het front te bezoeken, om vervolgens door de
officieele pers mijn bewondering voor de ‘geest der troepen’ e.d. te laten uitbazuinen?
Begin Juli publiceerde ik in Het Volk een Open Brief aan Henderson over een
nieuwe socialistische vredeskonferentie. Ik wees op het gevaar van een geweldvrede,
die uit de overwinning van één der partijen zou voortvloeien en betoogde daarom
nogmaals de noodzakelijkheid, ons streven naar een vrede door overleg voort te
zetten, ‘waarbij de grondslag voor de Bond der Volkeren, voor de verdwijning van
het wereld-militarisme als beheerschende faktor van het lot der volkeren, wordt
gelegd’. Voorkomen moest worden, dat de kon-
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ferentie slechts zou dienen, om den oorlog over te brengen op het terrein der
Internationale. ‘De heilige schim van Jaurès moet de konferentie wijden met haar
tegenwoordigheid, niet om te worden aangeroepen als aanhitser tot verdere
massamoord maar als de apostel van de vrede, als de Mensch-zonder-haat, als de
visionair der historische perspektieven, die hij was.’
Ik zond dit stuk ook aan Vandervelde met een begeleidende brief, waarin ik hem
verzocht, zich zoo mogelijk openlijk bij mijn standpunt aan te sluiten. Ik voegde
daaraan toe, in geen geval te zullen meewerken aan een konferentie, die als een
‘machine de guerre’ tegen de Centralen zou worden gebruikt. Tenslotte deelde ik
hem mede, naar Zwitserland te vertrekken, om daar te trachten met Fransche en
Engelsche partijgenooten in verbinding te komen. Vandervelde en de Brouckère
gaven hun antwoord in een brief van 20 Augustus, eveneens aan Henderson gericht.
Voor hen bleef het onmogelijk, tot eenstemmigheid te komen met de Duitsche
meerderheid, wier slappe houding tegenover het Duitsche imperialistische optreden
in het Oosten zij met recht konden kritiseeren.
Intusschen had ik mij naar Vévéy begeven; door het bestuur der Engelsche
Arbeiderspartij was aan Henderson en Smillie opgedragen, mij in Zwitserland te
ontmoeten, doch ook hiervoor werden hun de passen geweigerd. Wel ontmoette ik
Grumbach en door hem liet ik mij interviewen voor de Humanité, het Fransche
partijorgaan, om op die wijze het resultaat van mijn besprekingen met Scheidemann
en de anderen onder de oogen der Entente-vrienden te brengen. Ik was nu wel
gedwongen, de pers te gebruiken voor mededeelingen, die in persoonlijke
besprekingen met Henderson, Renaudel en anderen, die ik had hopen te ontmoeten,
beter tot haar recht zouden zijn gekomen. Al spoedig werd mij het verblijf te Vévéy
door laster en spionnage ondragelijk gemaakt; in de ‘Gazette de
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Lausanne’ verscheen een gemeen artikel, ‘Troelstra démasqué’, dat, als zooveel
andere vuilheid van dien aard, uit de Telegraaf-bron afkomstig was. De meest
fantastische verhalen deden de ronde: ik zou een onderhoud met den
oud-rijkskanselier von Bülow hebben gehad; ik zou van een Duitsch agent een
millioen hebben ontvangen, om te besteden ter beïnvloeding van de Engelsche
verkiezingen, enz. Onder de vele spionnen bevond zich een z.g. Duitsch
‘onafhankelijk’ socialist, in werkelijkheid een werktuig van den Amerikaanschen
millionnair-socialist Herron, die te Genève verblijf hield; hij was een verblind hater
van alles wat Duitsch was en ik weigerde elke ontmoeting met hem, waarop hij zich
op deze wijze in mijn zaken drong.Het was mijn stellige indruk, dat Herron, die als
leider van een delegatie van één van de Amerikaansche socialistische groepen
optrad, trachtte de internationale konferentie, die nu ook door de Entente-socialisten
werd gewenscht, te doen mislukken.
Het was in deze omstandigheden voor mij een uitkomst, dat mijn oude vriend
Dietzgen mij en mijn vrouw uitnoodigde, bij hem op de Bürgenstock te komen
logeeren. Ik was daar natuurlijk niet vrij van alle spionnage, maar ik had daar toch
gelegenheid, met verschillende personen voorbereidende besprekingen voor een
nieuwe konferentie te voeren, terwijl ik tegelijk mijn vermoeid gestel eenige rust kon
geven. Met de Zwitsersche partijgenooten te spreken, die geheel in bolsjewistisch
vaarwater waren geraakt, achtte ik onbegonnen werk. Wel trad ik in verbinding met
den heer de Jong van Beek en Donk, de onvermoeide en sympathieke stuwkracht
van den Nederlandschen antioorlogsraad, die in Bern zijn vredeswerk leidde.
De verschillende besprekingen versterkten mijn overtuiging, dat de tijd voor een
konferentie rijp was en dat de internationale geest onder de arbeiders aan beide
zijden van het front onweerstaanbaar groeide. Daar

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

161
er van de konferentie niets gekomen is, behoef ik hierop niet verder in te gaan.
Slechts moet ik vermelden, dat ik op mijn terugreis te Frankfurt een zeer belangrijk
onderhoud had met Ebert. Onder de schaduw der dreigende nederlaag liet nu de
Duitsche meerderheid het socialistisch hart spreken. De partij stond aan het begin
van een aktie voor demokratiseering der staatsinstellingen in Pruisen en in het rijk,
die de volgende weken in kracht zou toenemen. En ik kon Ebert verlaten met de
overtuiging, dat een wijziging van de houding der meerderheid inzake de Elzas niet
lang meer op zich zou laten wachten.
Na mijn terugkomst in Holland, begin September, haastte ik mij, deze gunstige
indrukken aan Vandervelde en andere Entente-socialisten door te geven. Onvermoeid
en met hoop op eindelijk sukces zette ik mijn aktie tot herstel der Internationale
voort, totdat in het najaar de gebeurtenissen ons streven achterhaalden en wij
eindelijk het vurig verlangde einde van den oorlog konden begroeten.
En wat ik vier jaren had trachten te voorkomen, werd een feit: de Internationale
was niet gereed; zij lag uit elkaar in fel-vijandige kampen en was niet in staat, haar
invloed bij de vredesonderhandelingen te doen gelden.
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V. November 1918
KENTERING MIJNER OPVATTINGEN - IK SPREEK MIJ IN HET OPENBAAR UIT - DE ORGANISATIE
DER GEMOBILISEERDE SOCIALISTEN - DE HARSKAMPRELLETJES IN DE KAMER - AFTREDEN
VAN GENERAAL SNIJDERS

- INGRIJPEN VAN DE KONINGIN - DE LEIDING DER BEWEGING

BERAADSLAAGT - HOE WILHELM ONTVANGEN WERD - DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM
NEEMT HET INITIATIEF - DE TEGENSPRAAK VAN DEN HEER ZIMMERMAN EN WAT ZIJ WAARD
IS - OVERLEG MET DE ROTTERDAMSCHE AANVOERDERS - DE LEIDING WIJST MIJN
STANDPUNT AF - VOOR DE ROTTERDAMSCHE ARBEIDERS - DINSDAGMIDDAG IN DE KAMER

- DE BURGERLIJKE POLITICI EN DE ARBEIDERSEISCHEN - MIJN KRACHTEN BEGEVEN MIJ SCHAPER VOOR MIJ IN DE BRES - DE REAKTIE - DE KONINGIN IN DE PARTIJPOLITIEK - NAAR
HET ROTTERDAMSCH KONGRES GEROEPEN - IK HANDHAAF MIJN STANDPUNT - DE STEMMING
IN HET LAND - DE POLITIEKE GEVOLGEN - DE EENHEIDSMOTIE
In dit hoofdstuk zal ik bespreken de zoo bewogen Novemberdagen van 1918. De
menschheid, eindelijk verlost van den oorlogsdruk, kon weer vrij ademen, kon weer
hopen op een betere toekomst. En voor den socialist kon dat niet beteekenen het
streven naar een herstel van de voor-oorlogsche wereld; wij zagen het kapitalisme
wankelen en één onvergetelijk oogenblik scheen het, dat het uur van verwezenlijking
was aangebroken van de idealen, waarvoor wij ons leven lang hadden gestreden.
Het is noodzakelijk, zich te verplaatsen in de algemeenheerschende spanning,
ja overspanning, van die dagen, waardoor aller uitingen en daden in sterke mate
werden beheerscht. Voor mij kwam daarbij, dat mijn zenuwgestel door de niet te
dragen zedelijke oorlogsellende en nog kort te voren door de teleurstelling van
Stockholm ernstig was geschokt, zoodat ik mij juist had voorgenomen, weer voor
geruime tijd volkomen rust te nemen. Het valt niet te ontkennen, dat ik als het ware
een rem miste en al is, zooals men zien zal, deze faktor niet de voornaamste, hij
kan bij de beoor-
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deeling van mijn optreden niet worden verwaarloosd. De zoogenaamde ‘revolutie
van Troelstra’ omvat geen daden of voorbereiding tot daden, maar bepaalt zich
eigenlijk tot een ‘Kundgebung’: mijn redevoeringen in Rotterdam van Maandag 11
en die in de Kamer van Dinsdag 12 November.
Over de vraag, wat de algemeen-politieke gevolgen van mijn optreden zijn
geweest, zal ik aan het eind van dit hoofdstuk spreken. Voor mij persoonlijk behooren
die dagen tot de donkerste van mijn leven. Wat ik toen heb moeten ondervinden,
ook van de kant van verschillenden mijner vrienden, was meer dan ik dragen kon;
doch ik kan gelukkig zeggen, dat daarover in mijn gemoed geen wrok bestaat.
De Novemberdagen liggen nu ver genoeg achter ons, om er zonder opwinding
en zonder verblindende eenzijdigheid over te kunnen spreken. Natuurlijk is mijn
standpunt subjektief - een objektief oordeel over 1918 is voorloopig nog van niemand
te verwachten, niet van mij en niet van de tegenpartij. Tegen de ontelbare en vaak
kleingeestige aanvallen, waaraan ik heb blootgestaan, zal ik mij hebben te
verdedigen; verder dan dat verweer zal ik niet gaan. Ik voor mij gevoel mij geenszins
vrij van schuld en men zal in dit hoofdstuk bemerken, dat ik tegenover mijn eigen
houding zeer kritisch sta.
Vóór alles zal ik trachten den overweldigenden stroom van indrukken en
gebeurtenissen dier dagen zoo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Belangrijker
dan de vraag wie er ‘gelijk’ had, belangrijker ook dan het vastnagelen van
‘vergissingen’ van dezen of genen, is een onderzoek naar en weergave van de
feiten. Algeheele opening van zaken, voor zoover mogelijk aan de hand van
beschikbare gegevens en nadere mondelinge onderzoekingen, moet voor een boek
als het mijne voorop staan. Wat zich in onze beweging ‘achter de schermen’ heeft
afgespeeld, zal ik hier meedeelen,

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

164
in het vertrouwen, dat men van de zijde der toenmalige regeering dat voorbeeld
binnenkort zal volgen. De politieke verhoudingen in ons land zijn gelukkig niet van
dien aard, dat ik behoef te vreezen, dat de hier te publiceeren gegevens, nu, na
twaalf en een half jaar, nog tegen onze beweging zullen worden uitgespeeld.
Dat ik door mijn optreden mijn eigen politieke figuur ten zeerste heb geschaad,
heb ik onmiddellijk begrepen. De invloedrijke positie in ons parlement, die ik tot 1918
had ingenomen, was voorgoed gebroken. Uit dit hoofdstuk zal men zien, dat ik voor
het gebeurde geenszins alleen verantwoordelijk ben, maar ik heb zooveel mogelijk
gezwegen, ter wille van de eenheid der beweging.
In één opzicht is in de Novemberstormen mijn positie ongeschokt gebleven. Ik
geloof te mogen zeggen, dat de socialistische arbeiders mij na 1918 zeker in niet
mindere mate hun vertrouwen hebben geschonken dan voordien. Dit vertrouwen
was mij in de betrekkelijke eenzaamheid, waarin ik mij geplaatst zag, voldoende
troost en het heeft mij tenslotte de kracht gegeven, om, nadat door het aannemen
der ‘eenheidsmotie’ de eenheid der Partij ook naar buiten was hersteld, mijn werk
in het parlement weer op mij te nemen.
De politiek der socialistische partijen in de oorlogsjaren en speciaal de teleurstellende
ervaringen, in Stockholm opgedaan, hebben mijn opvattingen in sterke mate
beïnvloed. De deprimeerende indruk, die de mislukking der Stockholmsche
konferentie bij mij had achtergelaten, heeft voor een groot deel mijn optreden in de
Novemberdagen bepaald. Mijn vertrouwen in de parlementair-demokratische
methoden was geschokt. Ik ben nooit bizonder parlementair aangelegd geweest;
in de Kamer heb ik hard gewerkt, maar ik heb er nooit de eenige en
alleen-verlossende macht in gezien. In de oorlogsjaren bleek maar al te duidelijk,
hoe het
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parlementarisme kan leiden tot de zucht, om tot elke prijs met de burgerlijke partijen
samen te werken en tot een verdoezeling onzer internationale eischen achter de
nationale of nationalistische eischen van het oogenblik. Deze ervaringen deden mij
de vraag stellen, wat er van de sociaal-demokratie zou worden onder den invloed
van deze strooming. Groot was reeds de teleurstelling, door het uitbreken van den
oorlog zelf gewekt en over de volgzaamheid, door de Duitsche en Fransche leiders
ten opzichte der regeeringspolitiek betoond. Zoo moesten de sociaal-demokratische
organisaties komen te staan tegenover de revolutionaire strooming, die ik alom
onder de arbeiders zag opkomen. Deze overwegingen hebben mijn waardeering
voor het parlementarisme ernstig geschokt en mijn optreden in November 1918
stond onder den invloed van de min of meer anti-parlementaire gezindheid, die
tijdens en na Stockholm bij mij was gewekt. Meer en meer ging ik mij bezig houden
met de vraag, welke onze houding moest zijn, als de oorlog tot een revolutionaire
situatie zou leiden.
Ik heb dit vraagstuk niet slechts in de binnenkamer overwogen, doch mij in het
laatste oorlogsjaar herhaaldelijk in het openbaar daarover uitgelaten. Mijn standpunt
ten deze was de uitwerking van de gedachte, die men reeds aan het slot van mijn
brochure ‘De Wereldoorlog en de Sociaal-demokratie’ kan vinden, waar ik, in den
aanvang van 1915, voorspeld had, dat de wereldoorlog, indien hij jaren zou duren,
het kapitalistisch stelsel de genadeslag zou toebrengen en in dat geval zou ‘de
komst der socialistische arbeidersklasse tot de macht.... de eenige oplossing zijn’.
Mijn laatste woord was ook toen geweest een aansporing tot het proletariaat, ‘om,
als de tijden rijp zijn, bereid en gereed te zijn tot de daad.’ In Het Volk van 22 Oktober
1917 verwees ik in mijn laatste Stockholm-brief naar deze passage en vervolgde:
‘Welnu, er zijn tee-
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kenen, die er op wijzen, dat als niet de vrede weldra komt, de revolutie komen zal....
Het revolutionair élan ontspringt in zulke tijden uit de toestand en de feiten zelve:
wat deze de massa niet schenken, is zelfbeheersching en beleid, ervaring en
praktische bekwaamheid, om den opgekomen vloed in bedding van vruchtbare
blijvende aktie te leiden en aldus voor verloopen te behoeden. Zal evenwel de
sociaal-demokratie deze taak, zoo zij zich aan haar opdringt, kunnen vervullen, dan
moet zij haar oogenblik weten te kiezen, om weer zichzelve te zijn.’ Men vindt hier
reeds de gedachte uitgesproken, die mij in November zou leiden: als er een
revolutionaire situatie ontstaat, moet onze Partij gereed zijn, om de leiding te nemen.
In December van hetzelfde jaar wees ik in de Kamer op de revolutie-teekenen, die
zich in Europa voordeden: ‘Van de ontwikkeling, die wij hebben gezien en nog zien
in Rusland, behoeft men zeker niet aan te nemen, dat die beslist tot Rusland beperkt
zal blijven.’
In mijn rede op het verkiezingskongres van Februari 1918, stond ik bij de
revolutionaire verschijnselen uitvoerig stil: de toenemende vredeswil in de massa,
de steeds ellendiger wordende ekonomische toestand en de stakingsbeweging, die
vooral in de centrale landen, maar ook in de Ententelanden het hoofd opstak. ‘Van
de Russische revolutie gaat de revolutionaire geest over Europa heen.’ Tegen de
toenemende vertwijfeling en de anarchistische, ongeorganiseerde verzetpogingen,
betoogde ik, tracht nu de heerschende klasse de sociaal-demokratische organisaties
uit te spelen. ‘Het gevaar hiervan is, dat de regeeringen van ons wel gaarne zouden
maken den politieagent der regeerende partijen, de waakhond der bezittende
klasse.... Het gevaar is, dat de sociaal-demokratie zou ophouden de revolutionaire
macht te zijn. Ik behoef wel niet te zeggen, dat door ons nimmer zoo'n rol van
waakhond zal worden aanvaard.’ En verder: ‘Als wij anarchistische bewe-
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gingen tegengaan, doen wij het niet om het kapitalisme te handhaven, maar om
onze revolutionaire macht in stand te houden. Is er thans een revolutionaire geest
in Nederland, dan is het onze taak niet om die tegen te gaan, maar om er gebruik
van te maken, voor zoover dat met onze doeleinden overeenkomt.’ Dat ‘scherp
omgrensd doel’ had ik reeds eerder genoemd: ‘de verovering van de staatsmacht
door het proletariaat.’ Het slot van die rede luidde: ‘Wij gevoelen de kracht, om aan
het hoofd der arbeidersklasse verder te marcheeren en als er aanleiding komt om
in versnelde pas te marcheeren, zullen wij daarvoor niet terugdeinzen, maar het
toejuichen en met snelle tred optrekken naar de toekomst, naar het socialisme.’
Veertien dagen later zeide ik te Amsterdam in een rede over de
levensmiddelenvoorziening: ‘Wij leven in een revolutionaire tijd. En een revolutie
kan niet de arbeidende klasse achteruitbrengen. Zij heeft deze dan ook niet te
vreezen, wel de bourgeoisie.’
Ook in mijn verkiezingsredevoeringen in de voorzomer van 1918 heb ik de
mogelijkheid van een revolutionaire situatie steeds open gehouden. Dat ik mij tevens
verzette tegen ieder forceeren in revolutionaire richting, zooals dat van de zijde der
syndikalisten en kommunisten geschiedde, is daarmee natuurlijk niet in strijd en
paste geheel in mijn boven ontwikkelde gedachtengang. Zoo zeide ik in mijn
Amsterdamsche verkiezingsrede van 21 Mei eerst, op dat oogenblik de voorwaarden
voor een revolutie in ons land niet te zien; doch ik vervolgde: ‘Toch is in Europa veel
stof voor een revolutie opgehoopt.... Onze taak zal het zijn, de revolutionaire geest
te richten tegen de kapitalistische klasse..... Als er werkelijk revolutie komt, dan
hoop ik er bij te zijn. Maar als er een geslaagde revolutie wil komen, dan moet de
S.D.A.P. er de draagster van zijn.’
Men wist dus, ook vóór November 1918, wat men aan mij had. Evenals men reeds
lang wist, dat onze Partij
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revolutionair is. Zoo had ik - één voorbeeld uit vele - in mijn brochure, waarin ik het
Leidsch beginselprogram toelichtte, de mogelijkheid van revolutionaire episodes in
de klassenstrijd opengelaten. Ik schreef daar: ‘Maar waar het (n.l. het geweld) voor
een gegeven doel noodig, en op grond van rustige overweging, nuttig mocht blijken,
is er geen dogma of beginsel, dat ons het gebruik ook van dit middel zou verbieden.’
Dat dit niet een afwijkende meening van mij persoonlijk was, bewijst o.a. de volgende
waarschuwing, die Schaper op 15 Oktober 1918 in de Kamer liet hooren: ‘Vergist
u niet in ons, wij zullen niet meedoen aan roekelooze avonturen, maar als er ooit
een storm van werkelijke revolutie uit het overig Europa ook over Holland waait,
maakt u dan geen illusies over de kant, waar wij zullen staan.’
In September 1918 leidden de onzekerheid van den internationalen toestand en de
ernstige moeilijkheden, die in het binnenland ten opzichte van de
levensmiddelen-voorziening dreigden, onze fraktie tot het voorstel, de eerste
Troonrede van de regeering-Ruys met een Adres van Antwoord te beantwoorden.
De hoofdpunten van het regeeringsbeleid moesten onmiddellijk in de Kamer worden
besproken. De terugtocht van de Duitsche legers aan het Westelijk front deed de
strijd weer onze Zuidgrens naderen; door te ruimen uitvoer dreigde de
levensmiddelenvoorziening vast te loopen. Over drie punten zou het Adresdebat
dus moeten loopen: de neutraliteitspolitiek der nieuwe regeering; haar militaire
politiek; en de levensmiddelenvoorziening. In mijn toelichting van het voorstel wees
ik op de toenemende nood: de rantsoenen waren onvoldoende en alles wat buiten
de distributie viel, was voor de massa van het volk onbereikbaar duur. Ik herinnerde
aan de relletjes, die in deze maand o.a. te Amsterdam hadden plaats gehad, ‘die
als een voortdurend rommelend on-
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weer zich in de groote steden van ons land vertoonen.’ De meerderheid der Kamer
bleek van een Adres van Antwoord niet gediend te zijn. In mijn repliek verzette ik
mij krachtig tegen uitstel van de bespreking dezer vragen tot de gewone
begrootingsdebatten. ‘Wij moeten niet doen, alsof wij hier ergens op een berg zitten,
ver verheven boven de golven, die in het volk woelen en alsof wij hier rustig de tijd
hebben om, als de langzaam-loopende parlementaire machine op een zeker punt,
volgens haar aloude manier van werken, zal zijn gekomen, te spreken over die
dingen.’ Ons voorstel werd verworpen en onmiddellijk daarop vroegen wij onze
interpellaties aan: Schaper over de levensmiddelenvoorziening en ik over het
buitenlandsch en het militair beleid der regeering; mijn interpellatie is in twee deelen
behandeld.
Intusschen had de socialistische beweging in de verschillende hoofdplaatsen van
het land kadervergaderingen gehouden, om zich op de hoogte te stellen van de
wenschen en klachten ten aanzien der levensmiddelenvoorziening. Daar was
gebleken, dat alom groote ontevredenheid, ja, dreigende spanning heerschte.
Herhaaldelijk overlegde het P.B. in deze Oktobermaand met het bestuur van het
N.V.V., wat wij doen moesten, om de leiding van de opkomende volksbeweging te
behouden en deze beweging in vruchtbare banen te leiden. In de samenkomst van
8 Oktober bleek, dat men ‘groote beroering in het land’ verwachtte; het was
noodzakelijk om, zooals Oudegeest het uitdrukte, ‘stoom uit te laten’. Het plan van
een demonstratief kongres kwam reeds ter sprake, evenals het organiseeren van
demonstraties; dat dergelijke demonstraties tot ernstige botsingen zouden kunnen
leiden, ontveinsden wij ons niet, maar zij waren wellicht het eenige middel ‘om
uitingen van razernij en wanhoop te voorkomen.’ Besloten werd, nog vóór de
behandeling der interpellatie-Schaper een adres te publiceeren.
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Men ziet, hoe gespannen naar ons oordeel reeds vóór November 1918 de toestand
in ons land was.
Het adres, dat op 12 Oktober werd gepubliceerd, was scherper van toon dan de
vroegere stukken van gelijken aard. Ook bij de behandeling der interpellatie, die op
15 Oktober aanving, werd herhaaldelijk op het dreigende van de toestand gewezen.
Door vergaande toezeggingen wist de regeering verschillende afgevaardigden te
bewegen, tegen de door Schaper ingediende motie te stemmen en zoo werd deze,
waarin o.a. verhooging van het broodrantsoen werd gevraagd, met 55 tegen 28
stemmen verworpen. Hetzelfde lot onderging een tweede motie, die de militaire
voorraden ter beschikking wilde doen stellen voor leniging van de nood der bevolking.
De gebeurtenissen van de volgende tien dagen zouden de regeering nopen, de nu
afgewezen eischen uit te voeren.
Tegen een onmiddellijke behandeling van mijn interpellatie over het militair beleid
verzette de regeering zich in verband met de toestand aan de Zuidelijke grens, die
tot intrekking der verloven had geleid. Ik stelde daarop een komitee-generaal voor,
doch de meerderheid der Kamer wees een geheime zitting af, waarop ik voorstelde,
mijn interpellatie ondanks de regeeringsbezwaren de volgende dag aan de orde te
stellen. Ook dit werd verworpen en zoo kwam het, dat deze militaire interpellatie
eerst veertien dagen later in behandeling kwam, doch nu onder totaal veranderde
omstandigheden, die er een veel grooter politiek belang aan verleenden, dan
oorspronkelijk was bedoeld.
Op 25 en 26 Oktober leidden de toenemende spanning en de lang-onderdrukte
ontevredenheid tot de militaire relletjes in Harskamp, waarbij de houten barakken
in brand gestoken werden en zelfs enkele dooden te betreuren waren, In andere
garnizoensplaatsen kwamen in de volgende dagen eveneens ongeregeld-
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heden voor, gelukkig van minder ernstigen aard. Als bewijs van een toenemende
geest van verzet, als symptomen van de stemming, die zich van een gedeelte van
ons volk meester maakte, kan aan deze relletjes moeilijk een te groot belang worden
toegekend.
Het mag nog wel eens nadrukkelijk worden vastgesteld, dat een dergelijk
ongeorganiseerd gewelddadig optreden door onze beweging steeds, ook in die
dagen, is afgekeurd en tegengegaan. Het Volk sprak van een ‘betreurenswaardig
oproer’. Hetzelfde standpunt werd ingenomen door de socialistische Bond van
Nederlandsche Dienstplichtigen. Zijn orgaan betoogde, ‘dat dergelijk optreden als
in Harskamp alleen kan bewerken, dat eenige huisvaders worden doodgeschoten
of in de gevangenis raken,’ en het kon tot zijn voldoening konstateeren, dat ‘onze
menschen’ aan de relletjes niet hadden deelgenomen. In hetzelfde artikel wees het
orgaan de eigenlijke schuldigen aan: de autoriteiten, die de hatelijke bepalingen en
drukkende misstanden hadden laten bestaan, waartegen de Bond, in nauwe
samenwerking met de socialistische Kamerfraktie, zich steeds had verzet; een
verzet, dat nog slechts op enkele, zij het niet onbelangrijke, punten resultaten had
opgeleverd.
Het is hier de plaats, uitvoeriger te spreken over deze merkwaardige militaire
organisatie, die ook in de volgende weken een rol zou spelen. Uit
ouderwetschkrijgstuchtelijk oogpunt een onding, was deze bond uit de nood der
tijden geboren en op den duur niet te onderdrukken geweest. De onder de wapenen
geroepen partijgenooten hadden zich aaneengesloten in sociaal-demokratische
mobilisatieklubs, die in Augustus 1916 in een landelijk verbond werden vereenigd.
In het begin hadden de propagandisten met vervolgingen en straffen te kampen,
terwijl ook niet direkt de juiste leiders voor een dergelijke beweging werden gevonden.
Dit veranderde na de wisseling in de leiding,
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die in het najaar van 1917 tot stand kwam. Van de mannen, die tegen de zware
taak opgewassen bleken, de onder het krijgstuchtregiem levende militairen te
organiseeren, om eenerzijds de belangen van de gemobiliseerden en hun gezinnen
te behartigen en anderzijds het socialistisch woord onder de soldaten te brengen,
mogen hier Butselaar en Jerohm Hartog met eere worden genoemd.
Naast de socialistische mobilisatieklubs hadden zich de vereeniging van
landstormplichtigen en de bond van landweermannen gevormd, oorspronkelijk op
neutraal standpunt. Tegen de verkiezingen van 1918 gelukte het Matthijsen, in
samenwerking met de hoofdbesturen de fusie der drie militaire bonden tot stand te
brengen. Het ‘neutrale’ standpunt werd daarbij losgelaten. In een motie sprak de
fusievergadering van Mei 1918 uit, dat de nu gestichte ‘Bond van Nederlandsche
Dienstplichtigen’ bij de verkiezingen de S.D.A.P. zou steunen. Eind Oktober telde
de Bond 7000 leden. De leiders der vroegere mobilisatieklubs bleven doorslaanden
invloed op de leiding van de nieuwe organisatie behouden.
Hun juist inzicht toonden zij, door kort voor de Harskamp-relletjes, op de hoogte
van de gevaarlijke spanning in verschillende garnizoenen, een manifest te doen
verspreiden, waarin het inhouden der militaire verloven, - de voornaamste oorzaak
der ontevredenheid - werd verklaard. Het hoofdbestuur van de bond zou op zoo
spoedig mogelijk herstel der verloven aandringen en andere maatregelen ter
verlichting van de druk eischen; doch in de eerste plaats drong het manifest op
kalmte aan. Het ligt voor de hand, dat het voor mij in de komende dagen van
spanning van groot belang was, door middel van deze partijgenooten van de geest
in het leger op de hoogte te blijven.
Na het gebeurde was het onmogelijk, nog langer een
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Kamerdebat over de militaire politiek der regeering te vermijden. Mijn uitgestelde
interpellatie werd, tegelijk met die van K. ter Laan over de Harskamp-relletjes en
die van twee andere leden over militaire onderwerpen, op 5 November in behandeling
genomen. De onlusten in ons land en in niet mindere mate de revolutionaire tijdingen
uit het buitenland - in Oostenrijk-Hongarije was de revolutie uitgebroken, in
Duitschland rommelde het reeds - gaven aan deze debatten groote beteekenis. Ter
Laan hield een krachtige rede, waarin hij één voor één de vele misstanden besprak,
die, ondanks de talrijke waarschuwingen, door de legerleiding niet waren opgeheven.
Ik begon mijn rede met een verzoek om nadere uitlegging van de zinsnede in de
Troonrede, waarin de regeering haar voornemen uitsprak, de onafhankelijkheid ‘tot
het uiterste’ te verdedigen. Ik zeide: ‘ik meen, dat het hier eens duidelijk gezegd
moet worden - wij weten dat allemaal wel -: ons militair prestatievermogen kan niet
groot zijn.’ En wat was er, vroeg ik, van de in de Troonrede toegezegde verlichting
van de mobilisatielasten terecht gekomen? Daarop volgde de voor mij belangrijkste
vraag: ‘wanneer hier komt een inval van buitenlandsche troepen, wanneer wij op
die wijze meegesleept worden in de strijd, hoe denkt gij u dan de positie van de
Kamer ten opzichte van de regeering en de positie van de regeering tegenover den
opperbevelhebber? Staat het vast, dat wij dan niet worden meegesleept in een
avontuur volgens militaire opvattingen?’ Het parlement, betoogde ik, behoort in een
dergelijk geval tijdig te worden gehoord, opdat ‘wij in dezen niet door het militaire
vuur van Nederlandsche Ludendorffs op een andere baan worden gebracht dan
waarop wij in het belang van ons volk ons willen begeven.’
Vervolgens sprak ik over de militaire relletjes. Ik wijdde waardeerende woorden
aan de aktie van de Bond
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van Dienstplichtigen, die ik aanduidde als ‘sociaal-demokratische regimenten in het
leger, die staan met het geweer bij de voet’, en ik spoorde de regeering aan, om,
ook in haar eigen belang, in den vervolge aan de waarschuwingen en vertoogen
van die bond meer gehoor te schenken.
De legerleiding had op het oproer geantwoord met maatregelen, die de strekking
hadden ‘om nog verder de grond door te woelen en geschikt te maken voor de
zaden van anarchie en oproer.’ Het juiste voornemen van den Minister van Oorlog,
om, mede in verband met de ingetreden internationale ontspanning, de verloven
weer toe te staan, stuitte, zooals later uit mededeelingen van den betrokkene zelf
bleek, op het verzet van den opperbevelhebber, generaal Snijders, af. Toen de
generaal enkele dagen later ten deze voor de drang van de regeering moest wijken,
verkreeg hij, dat het geheele regiment, waarvan een gedeelte aan de relletjes
schuldig was, van deze gunst verstoken zou blijven. Nadat bladen van verschillende
richting tegen deze even onrechtvaardige als taktlooze maatregel hadden
geprotesteerd, werd de opperbevelhebber, wederom door den minister, genoopt
om de straf niet te doen gelden voor de personen, die aan de relletjes part noch
deel hadden gehad. Tevens kondigde de generaal zijn voornemen aan, het
onkrijgstuchtelijk regiment naar de zwaarder dienst aan de Zuidelijke grens te
verplaatsen.
Ik had dus wel reden om, mijn speech vervolgend, naar aanleiding van deze
maatregelen te zeggen: ‘Menschen, die zulke domme dingen doen, die zoo roekeloos
spelen met ons leger, moesten onmiddellijk worden afgezet. Ik ken den
opperbevelhebber niet, ik heb nooit persoonlijk kwaad van den man gehoord, maar
ik zeg: deze man moest onmiddellijk worden afgezet. Want het systeem, dat tot
deze toestand geleid heeft, is gegroeid onder hem, en de wijze, waarop hij na de
on-
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lusten optreedt, geeft aan, dat het in hem ook nu nog is verpersoonlijkt. En wanneer
de regeering dezen man niet afzet, dan moet de regeering zelf worden afgezet. Dat
is kort en klaar mijn meening over deze zaak. Het is hier geen gekheid. Denkt aan
de tijden, waarin wij leven, denkt aan de strooming, die overal in Europa zich baan
breekt, ook in ons eigen land; denkt eraan, dat er in ons land een kracht is, die
vooruit wil naar de nieuwe tijd.... Bedenkt daarbij ook, dat een regeering, die haar
leger ten prooi ziet vallen aan muiterij, getoond heeft haar funktie niet meer te kunnen
behouden en dat de feiten uitwijzen, dat uw steun u gaat ontvallen.... Staat gij wel
stevig? Voelt gij niet langzamerhand door de gebeurtenissen van de laatste tijd, dat
gij staat op een vulkaan?.... Vergeet niet, wanneer het eenmaal zoover is, dat gij u
niet meer staande kunt houden, dan zullen er andere krachten komen, die uw plaats
innemen. Dan is de tijd van het burgerlijk regeeringsstelsel voorbij; dan zal de
arbeidersklasse, de nieuwopgekomen macht, u verzoeken van die plaats te gaan,
en de plaats, die haar toekomt, aan haar over te laten.... Zij, (n.l. de georganiseerde
sociaal-demokratie) zal ook revolutionair kunnen zijn, in de zin zooals wij dat altijd
hebben verstaan: verandering van systeem; dat een klasse, die zich niet meer kan
staande houden, vervangen wordt door een klasse, die is opgekomen en kans ziet,
zich wel staande te houden.... Uw vrienden zijn wij niet, wij zijn uw tegenstanders,
wij zijn, als gij wilt, uw meest verbitterde vijanden.’
Ik heb hetnoodig gevonden, de belangrijkste zinsneden uit deze rede hier letterlijk
weer te geven. Men vindt hierin mijn standpunt, dat ik ook in de volgende week, in
mijn berucht-geworden redevoeringen, niet heb verlaten. Toen immers was ik terecht of ten onrechte, wij zullen dat nog bespreken - tot de overtuiging gekomen,
dat de regeering, dat de kapitalistische klasse ‘zich niet meer staande konden
houden.’ In ieder geval:
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uit deze redevoering wist men wel heel duidelijk, wat men aan mij had; door
verschillende sprekers - het bleek o.a. uit de redevoeringen van de heeren van der
Voort van Zijp en van de Laar - was de revolutionaire ondertoon in deze rede dan
ook zeer wel verstaan. Ook de Volk-redaktie stelde de volgende dag vast, ‘dat de
S.D.A.P., bij allen afkeer van avonturen en romantiek, bij alle weloverwogen
nuchterheid, een revolutionaire partij is en blijven zal.’
Namens de regeering sprak eerst minister Ruys, die, blijkbaar in antwoord op
mijn eisch inzake den opperbevelhebber, zijn rede beëindigde met de woorden:
‘Dat al die maatregelen om de geest te verbeteren en de behandeling en verzorging
op hooger peil te brengen, moeten worden genomen, ongeacht de gevolgen voor
de verantwoordelijke personen.’ Het begin van de rede van den Minister van Oorlog,
den heer Alting van Geusau, dat hij nog dezelfde middag uitsprak, was gehouden
in den ouden militairen toon: alle bezwaren en grieven werden hooghartig afgewezen.
Hoe geheel anders was zijn houding in de vergadering van de volgende dag! Men
moet aannemen, dat gesprekken met zijn kollega's, misschien bovendien het lezen
van het Duitsche telegram, dat de oprichting van een arbeidersen soldatenraad te
Kiel meldde, een gunstigen invloed op hem hadden uitgeoefend. Nu gaf hij een deel
van de schuld van de ‘minder goede geest onder de troepen’ aan ‘de ouderwetsche
begrippen omtrent de verhouding van meerderen tot minderen’, en hij betoogde,
‘dat een meer moderne richting zich in dit opzicht behoort baan te breken’ onder de
officieren. Het harde optreden van generaal Snijders ‘heeft een verdere strekking
dan door mij was bedoeld’. En verder: ‘Niemand kan er meer dan ik van overtuigd
zijn, dat de oudere geest in het leger moet verdwijnen en dat de nieuwere begrippen
hun intrede moeten doen. Ik meen, Mijnheer de Voorzitter, dat ik bij die
hervormingsar-

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

177
beid bezwaarlijk zal kunnen steunen op den tegenwoordigen opperbevelhebber,
die, naar mijn oordeel, trots al zijn voortreffelijke eigenschappen als mensch en als
militair, er niet in is geslaagd, de geest van de nieuwere tijd te vatten. Ik heb den
opperbevelhebber met het vorenstaande in kennis gesteld en de generaal dient nog
heden zijn verzoek om ontslag in.’ Tenslotte deelde de minister mede, dat een deel
van de militaire voorraden door hem ter beschikking van de burgerbevolking was
gesteld.
Het Handelsblad heeft deze rede ‘het keerpunt van ons legerbeleid’ genoemd.
Inderdaad: wel zijn verschillende van de toen beloofde en soms tijdelijk ingevoerde
hervormingen in de loop der jaren weer in het vergeetboek geraakt; maar andere ik noem het nieuwe reglement op de krijgstucht - zijn gebleven. Door de meerderheid
der liberale en rechtsche pers werden dit ontslag en de tenslotte gewichtiger
verandering van systeem, die het aankondigde, met instemming begroet.
Het direkte verband tusschen mijn eisch en het aftreden van generaal Snijders,
valt niet te ontkennen. Professor Colenbrander verweet de regeering ‘het naar huis
zenden van den opperbevelhebber der land- en zeemacht, niet op eigen initiatief,
maar op aandrang van Troelstra’ en de heer Snijders heeft dat ook zelf zoo gevoeld,
toen hij schreef: ‘De regeering heeft niet weten te verhinderen, dat zulks, (n.l. zijn
ontslag) - wel is waar niet in naam, doch feitelijk - geschiedde onverhoeds, op bevel
van een volksmenner, die reeds met het revolutiebesluit in zijn zak liep.’ Uit deze
en dergelijke uitlatingen in het verbitterde artikel van den generaal, dat in Juni 1924
in het Haagsch Maandblad verschenen is, moet men afleiden, dat hij mijn woorden
als een persoonlijken aanval heeft ondergaan. Ten onrechte; niemand kan uit het
boven door mij aangehaalde iets anders lezen, dan dat ik het aftreden van
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den heer Snijders eischte, omdat ik zijn systeem verderfelijk achtte. Hoe onjuist de
zinsnede over het ‘revolutiebesluit’ is, zal uit de volgende bladzijden blijken.
De Minister van Oorlog was in zijn speech zoover aan onze eischen tegemoet
gekomen, dat ik in mijn repliek mij niet anders dan tevreden kon toonen. Nu de
regeering haar beloften vergezeld doet gaan van een daad, n.l. het ontslag van den
opperbevelhebber, zal, zeide ik, ‘niet alleen in deze Kamer, maar ook in het leger
het bewijs zijn geleverd, dat het de regeering ernst is.’ Tenslotte handhaafde ik
onzen in een motie neergelegden eisch van gedeeltelijke demobilisatie.
Aan het einde van deze dag vroeg ik voor de derde maal het woord voor een
kwestie, die voor geheel ons staatkundig leven van zoo groot belang is, dat zij hier
uitvoerig moet worden besproken. Ik konstateerde in de eerste plaats, dat het ontslag
van den opperbevelhebber, dat de vorige dag was gevraagd, nog niet was verleend
en sprak de verwachting uit, dat de koninklijke onderteekening van het ontslag
spoedig zou volgen - het heeft nog twee dagen geduurd, vóórdat dit inderdaad het
geval was en naar de oorzaak van dit uitstel is het niet moeilijk raden. Op 4 November
had de minister een kommissie geïnstalleerd, samengesteld uit hooge militairen en
enkele burgers, ‘tot onderzoek naar de ontevredenheid in het leger’. Over de
samenstelling dier kommissie had hij nogal wat kritiek moeten hooren, omdat hij tot
voorzitter had benoemd zijn voorganger, oud-minister de Jonge, die, naar men
moest aannemen, het gevoerde beleid steeds had goedgekeurd. Nu was mij echter
het gerucht ter oore gekomen, dat er in het voorjaar van 1918 reeds een diepgaand
konflikt tusschen hem en den opperbevelhebber zou zijn ontstaan; dat hij, na overleg
met de verdere regeering, den opperbevelhebber had willen ontslaan, doch dat dit
op de weigering van de konin-
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gin om het ontslag te teekenen zou zijn afgestuit. Ik besloot mijn verzoek om
duidelijke inlichtingen hieromtrent met deze woorden: ‘Ik acht de zaak van zóó groot
belang, èn om de handhaving van ons parlementair stelsel, èn om bekend te zijn
met de verschillende stroomingen, ook op militair gebied, welke hier in hooge kringen
bestaan en met de hoek. waarin die verschillende stroomingen haar oorsprong
nemen, dat ik mij.... veroorloof aan de regeering te vragen, omtrent deze zaak
opheldering te geven.’
In het zeer korte antwoord van minister Ruys op deze vraag is geen ontkenning
van het gerucht te vinden; het luidde: ‘Bij de formatie van het ministerie is mij
gebleken, dat er verschil tusschen den afgetreden Minister van Oorlog, jhr. de Jonge,
en den opperbevelhebber was ontstaan, welk verschil door het vorig ministerie met
het oog op de naderende verkiezingen niet tot oplossing is gebracht.’ Dat niet de
naderende verkiezingen - het konflikt speelde zich af in April 1918 in verband met
de gespannen verhouding tot Duitschland, (zie blz. 88 vlgd.) - doch het persoonlijk
ingrijpen van de koningin het ontslag van generaal Snijders had verhinderd, werd
toen reeds algemeen in parlementaire kringen als juist aangenomen. Het is later
o.a. bevestigd door iemand uit de naaste omgeving van de koningin, den heer
Groeninx van Zoelen, in zijn brochure ‘Een bijdrage.’ Zoowel in de Kamer als in de
pers heeft men mij het aan de orde stellen van dit koninklijk ingrijpen heftig verweten
met een beroep op de grondwettelijke onschendbaarheid van de koningin. Formeel
is dat standpunt wel juist, evenzeer als de opmerking van den heer de Geer, in de
loop dezer debatten gemaakt: ‘Wanneer een Minister van Oorlog een
opperbevelhebber tot ontslag voordraagt en de Kroon ontraadt dit of weigert haar
medewerking, dan is de minister, die zich hierbij neerlegt, en hij alleen,
verantwoordelijk.’
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Van grooter politiek belang dan deze formeele kant van de zaak achtte ik de vraag:
bestaat in Nederland de zuiver parlementaire regeeringsvorm of hebben wij ook te
rekenen met een coterie in de omgeving van de koningin, die achter de schermen
haar onkontroleerbaren invloed uitoefent? Ik achtte mij verplicht, deze vraag in het
openbaar aan de orde te stellen. Tezamen met de reeds vroeger besproken
koninklijke begunstiging van den heer Rambonnet en zijn gevaarlijke plannen, (zie
blz. 93), moet deze zaak bij een beschouwing van de plaats van de Kroon in een
parlementair geregeerd land als het onze in het oog gehouden worden. Het was
door een toevallige samenloop van omstandigheden, niet, zooals verondersteld is,
door opzet van mijn zijde, dat deze kwestie naar aanleiding van de benoeming van
den heer de Jonge tot voorzitter van de militaire kommissie van onderzoek, in
openbare bespreking kwam aan de vooravond van de revolutionaire spanning.
Bij de bespreking der binnenlandsche gebeurtenissen mag geen oogenblik de indruk
worden vergeten, die de gebeurtenissen bij onze Oostelijke buren op ons volk
moesten maken. Dat de centrale rijken den oorlog zouden verliezen, werd na hun
mislukte voorjaarsoffensief van 1918 steeds duidelijker; nederlaag op nederlaag
volgde. Eind September werd Bulgarije tot een afzonderlijke wapenstilstand
gedwongen; eind Oktober volgde Turkije. Terzelfder tijd begon in de
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, die half September nog een vergeefsche
vredespoging had gedaan, de revolutie en op 4 November sloot zij een afzonderlijke
wapenstilstand; keizer Karel deed afstand. In Duitschland waren reeds begin Oktober
twee socialisten in de regeering opgenomen, nadat de door onze partij gestelde
voorwaarden, o.a. inhoudende herstel van de vrijheid van drukpers en vergadering,
invoering van
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demokratische hervormingen in het Rijk en in verschillende staten en uitschakeling
uit de Duitsche vredesvoorwaarden van alle annexionistische elementen, waren
geakcepteerd. De nieuwe regeering berichtte aan de geallieerden, bereid te zijn tot
vredesonderhandelingen op de grondslag van Wilsons veertien punten. Nog tijdens
de nota-wisseling hierover breekt ook in Duitschland de revolutie los. De 2de
November belooft keizer Wilhelm in een proklamatie een nieuwe demokratische
regeeringskoers; de derde komen de matrozen in Kiel in opstand. De
meerderheidssocialist Noske, naar Kiel gezonden, om de toestand te redden, kan,
wil hij niet in de onmogelijke positie komen, zich tegenover de geheele
arbeidersklasse te plaatsen, niet anders doen dan de leiding bij de oprichting van
een arbeiders- en soldatenraad nemen. Steeds luider klinkt de eisch, dat de keizer
zal aftreden. In de volgende dagen wordt uit alle deelen van het land de oprichting
van arbeiders- en soldatenraden gemeld; in München neemt Kurt Eisner de leiding;
de Duitsche onderhandelaars vertrekken naar het geallieerde hoofdkwartier aan
het Westelijk front; de 7de eischen de meerderheidssocialisten het aftreden van
Wilhelm binnen 24 uur; de 9de is ook Berlijn in beweging; keizer Wilhelm doet
afstand, terwijl andere Duitsche vorsten zijn voorbeeld niet hebben afgewacht; de
10de treedt Ebert op als rijkskanselier; de Berlijnsche arbeidersen soldatenraden
stellen een regeering samen van drie meerderheidssocialisten en drie onafhankelijke
socialisten; den 11den November eindelijk komt de wapenstilstand tot stand. De
revolutie, uitgegaan van de vloot, wordt door leger en arbeiders overgenomen; het
socialistische proletariaat neemt in Duitschland de regeering in handen.
Dat ons een revolutie in Duitschland wachtte, was mij reeds weken duidelijk, en
de vraag, wat ons. Nederlandschen socialisten, in dat geval te doen stond, liet
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mij niet los. Ook anderen bleken de toestand op deze wijze te zien en herhaaldelijk
vroegen burgerlijke Kamerleden mij, of ik de arbeiders ‘nog in mijn hand had.’ Ik
begreep, dat wij onze houding zoo degelijk mogelijk moesten voorbereiden. Ik
herinner mij, aan Oudegeest, toen wij eens samen in de koffiekamer zaten, de vraag
te hebben voorgelegd: ‘Wat moet er hier gebeuren, als in Duitschland de revolutie
uitbreekt? Hoe staat de leiding van het N.V.V. daar tegenover?’ Voor zoover ik mij
herinner, leidde ons gesprek toen niet tot een bepaalde konklusie.
Vervolgens hadden besprekingen plaats in een tweetal bijeenkomsten van de
besturen van Partij, N.V.V. en de Bond van Arbeiderskoöperaties. Over het algemeen
kan dit worden gezegd: op een enkele uitzondering na, waren allen het erover eens,
dat het dwaasheid zou zijn, onze aktie tegen het koningschap te richten. Dat zou
een noodelooze verzwakking van onze kracht beteekenen, die wij voor meer reëele
doeleinden hadden te sparen. Anders stond het met de vraag van een eventueel
revolutionair optreden onzerzijds; op dat punt was geen eenstemmigheid te bereiken.
Aan den eenen kant stond een groep onder leiding van Vliegen en Bonger, naar
wier meening de verworven demokratie iedere revolutionaire beweging uitsloot en
een tijdperk had geopend van geleidelijke ontwikkeling, waarbinnen zich onze taktiek
had te bewegen. Aan den anderen kant vond mijn op vatting, dat de revolutionaire
golf van Duitschland naar ons land zou overslaan en dat wij gereed moesten zijn,
om ons aan het hoofd der beweging te stellen, aanhang.
De eerste bijeenkomst had plaats op 28 Oktober. Ik zeide o.a.: ‘Beleggen wij een
kongres, dan dient daar in de eerste plaats de internationale toestand onder de
oogen gezien te worden. Die opent uitzicht op groote veranderingen. Ook onze
menschen hebben wij ervan te doordringen, dat groote hervormingen aanstaande
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zijn, die zich niet op de gewone wijze zullen voltrekken. Thans is onze taak,
perspektieven te openen en de eenheid te versterken. De kongresagenda luide zoo,
dat ieder voelt, dat groote dingen op til zijn.’
Oudegeest wenschte een kongres over de te eischen maatregelen in de periode
van demobilisatie, ‘wat te kombineeren is met de opvattingen van Troelstra.’ Op
voorstel van Sannes werd besloten, de konklusies dezer vergadering niet neer te
leggen in een gewoon kommuniqué, maar in een door mij op te stellen manifest.
Zaterdag 2 November kwam het Partijbestuur bijeen. Ik deelde mede, dat mijn
koncept-manifest door de loop der internationale gebeurtenissen een geheel ander
karakter had gekregen. De toestand, betoogde ik, is zoo verscherpt, ‘dat wij thans
een ander geluid moeten doen hooren.... Tegenover de revolutionaire stroomingen
in Europa hebben wij tot nu toe een afwachtende houding aangenomen. Het is de
vraag, of dit nog lang mogelijk zal zijn.’ Mijn voorstel, op de volgende dag een
vergadering bijeen te roepen van de drie hoofdbesturen en de redakties van Volk
en Socialistische Gids, waar later het bestuur van de Bond van Dienstplichtigen zou
worden uitgenoodigd, werd aangenomen. Mijn koncept-manifest lokte van
verschillende zijden kritiek uit; volgens Wibaut en anderen was er van een
revolutionaire geest in ons land nog geen sprake. Het standpunt der kritici
formuleerde Vliegen aldus: ‘Wij moeten ons aan het hoofd van een beweging
plaatsen, die de vervulling van een praktisch te verwezenlijken, verstrekkend program
eischt.’ Later zeide hij: ‘Ik voel niets voor een oproep, die een revolutie voorbereidt,
en dat niet alleen om de praktische bezwaren, maar ook omdat ik het principieel
verkeerd acht. Een revolutie is in een demokratisch geregeerd land een dwaasheid.’
Ik stond echter geenszins alleen en vond o.a. bij Sannes, De Roode en van der
Goes steun. In mijn repliek zeide ik, steeds meer tot de over-
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tuiging te zijn gekomen, ‘dat het ons onmogelijk is, ons program te verwezenlijken
enkel door op de oude wijze verder te worstelen in het parlement.’ Juist voor de
door ons geëischte ekonomische hervormingen achtte ik andere middelen
noodzakelijk. ‘Een bevredigende oplossing is alleen mogelijk door een revolutie in
deze zin, dat de arbeidersklasse zelf de regeering overneemt.... Een krachtige
doelbewuste proletarische aktie kan een herhaling van de 4 Augustusnacht in
Frankrijk oproepen. Langs parlementaire weg is dit niet te bereiken.... Wij gaan een
revolutionaire tijd tegemoet, waarin het parlement steeds verder uit het centrum van
het politieke leven geraakt en de drang tot een buiten-parlementair uitleven sterker
en sterker wordt.... Moeten we dan de Nederlandsche arbeidersklasse naar het
bolsjewisme dringen? Juist mijn afkeer van die methode, welke een
overgangsstadium schept, waarin het minst ontwikkelde deel der bevolking de baas
speelt, doet mij zoeken naar een eigen revolutionaire methode.’ Ook deze rede
vond in het P.B. bestrijding.
Het was wel een zeer belangrijk principieel verschil, dat in de boezem der
partijleiding bleek te bestaan. Dat de vergadering op dit punt niet tot een konklusie
kwam, ligt voor de hand; bij een stemming zouden de krachten ongeveer gelijk
gebleken zijn. Wel werd een praktische konklusie genomen. Wij zouden het N.V.V.
voorstellen, het reeds vroeger beraamde kongres te doen handelen over ‘doel en
middelen der Nederlandsche arbeidersbeweging in de nieuwe maatschappelijke en
politieke verhoudingen.’
In de gekombineerde vergadering van de volgende dag nam de leiding van het
N.V.V. een ander standpunt in, dan Vliegen c.s. blijkbaar hadden verwacht. Namens
haar werd op de vergadering van 3 November verklaard, dat naar haar meening
‘Troelstra's kijk op de zaak de juiste is!’; dat ook zij verwachtte, ‘dat zich in
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de rijen der arbeiders een beweging openbaren zal, als wij thans hier en daar onder
de militairen waarnemen. Het is inderdaad noodig, dat wij paraat zijn en dat de Partij
gereed is, om op het meest geschikte oogenblik een greep naar de macht te doen.’
Dat men daarna betoogde, dat het oogenblik, om dit in het openbaar uit te spreken,
nog niet gekomen was, kon niet afdoen aan den indruk, die het bovenstaande op
mij moest maken. Daar werd dus de paraatheid voor ‘de greep naar de macht’
gevraagd van die zijde, die gewoonlijk meer tot remmen van de partijleiding geneigd
was.
Ik heb pas veel later vernomen, dat de leiders van het N.V.V. het niet zoo sterk
hadden bedoeld; dat zij, de rol van remmers moe, ditmaal het niet doorgaan van
een revolutionaire aktie voor rekening van de Partijleiding wilden laten komen; een
begrijpelijk standpunt. Niet minder begrijpelijk is echter, dat ik uit de
bovenaangehaalde uitingen den indruk moest krijgen, dat ik voor mijn standpunt
het N.V.V. achter mij had.
De niet-revolutionaire opvatting kwam ditmaal het sterkst tot uiting in de speech
van Bonger; een speech, echter, die in verschillende gedeelten op zoo
schoolmeesterachtige toon werd uitgesproken, dat zij de hoorders tot verzet moest
prikkelen in plaats van hen te overtuigen. Meer indruk maakte de als altijd knappe
rede van Vliegen, die de later grootendeels juist gebleken bewering uitte, dat hij in
de Europeesche situatie niets zag, wat op een aanstaande algemeene proletarische
revolutie wees. Positief wilde hij de situatie gebruiken, ‘om een aantal onzer lang
verdedigde konkrete eischen te verwezenlijken.’
Tenslotte kwam ik aan het woord. Ik wees er op, dat mijn uitgangspunt geen ander
was, dan het beginsel, dat wij altijd hadden verkondigd. ‘Andere tijden en
omstandigheden echter brengen een andere kant van onze taktiek naar voren....
Het laatste plechtanker van de bourgeoisie is thans onze beweging geworden.
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Zoolang zij uit de overtuiging: Troelstra heeft ze nog wel in de hand, volkomen gerust
is, hebben wij ook niets van haar te hopen.’ Het te houden kongres zou volgens mij
den algemeenen geest van verzet, die in het volk leefde, een bepaald doel moeten
geven. Ook nu vond ik bij verschillende sprekers steun. De vergadering besloot het
kongres samen te roepen op 23 en 24 November, terwijl ik met de vijf partijgenooten
Wibaut, Fimmen, Oudegeest, benevens Sloos en van der Sluis van het
koöperatiebestuur, mijn koncept omwerkte tot het manifest, dat op 4 November is
gepubliceerd.
Dat de bijeenkomst met het bestuur van de Bond van Dienstplichtigen, de middag
van dezelfde dag gehouden, een geheel anderen indruk moest achterlaten, kan niet
worden ontkend. Van een werkelijk revolutionaire geest in het leger, in dien zin, dat
er wijdere politieke beteekenis aan kon worden gehecht, bleek weinig sprake. Er
heerschte slechts ontevredenheid over verschillende bepaalde punten, die met
enkele verstandige maatregelen van de zij de van de legerleiding grootendeels zou
zijn gesust.
Een vergelijking van mijn koncept, met het manifest, dat in Het Volk van 4
November verscheen, bewijst, dat de kommissie van zes zeer ingrijpende wijzigingen
had aangebracht. Na op de revolutionaire situatie in Oost-Europa te hebben
gewezen, herinnert het manifest aan de militaire relletjes en konstateert, dat het
leger voor de heerschappij der burgerlijke klasse ‘minder en minder betrouwbaar
wordt’; ik had gezegd: ‘dientengevolge keerde zich de macht, waarop de heerschappij
der burgerlijke klassen tot heden berustte, tegen die heerschappij zelve. Aan het
burgerlijke regeerstelsel is hierdoor zijn steun ontnomen. Hiermede echter is ook
in ons land de revolutionaire toestand geschapen, die een groot deel van Europa
beroert.’ Ook de daaropvolgende zin werd geschrapt: ‘Wij, vertegenwoordigers der
moderne arbeidersbeweging van
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Nederland, konstateeren dit niet met aarzeling of tegenzin, maar met blijde hoop,
met onvermengde geestdrift.’ ‘De duurzame verovering der macht’, door mij als te
stellen doel opgenomen, werd vervangen door de ‘duurzame verheffing der
arbeiders.’ Aan het slot sprak het manifest wat voorzichtig over ‘onze taak vervullen’,
‘als hier de tijden rijp zijn’, waarbij wij sterk zouden moeten staan, ‘zoowel tegen
alle pogingen van terrorisme en anarchie, als tegen het streven der heerschende
klasse, om haar stelsel van uitbuiting en onderdrukking te handhaven.’ Ik had de
moderne arbeidersbeweging willen oproepen, ‘zich vanaf heden te gevoelen en te
gedragen als de bewuste draagster der eenige wezenlijke revolutionaire kracht’;
den arbeiders van andere richtingen had ik willen toeroepen: ‘Grijpt met ons het
oogenblik, dat u zal vrijmaken; vertrouwt op uzelve en uwe strijdende klasse.’
Zoo was het definitieve manifest geworden tot een kompromis tusschen de twee
richtingen, die in de leiding der beweging leefden en elkaar in de vergaderingen
ongeveer in evenwicht hadden gehouden. De komende gebeurtenissen gingen wij
tegemoet in de gevaarlijke positie, dat niet uitdrukkelijk voor één der beide richtingen
was gekozen.
Geen andere gebeurtenis heeft in ons land een zoo grooten indruk gemaakt als de
vlucht van den Duitschen keizer over onze grens. De val van dezen machthebber
was het symbool van de ineenstorting der oude wereld; het is daarom van belang,
de omstandigheden, waaronder hij zich op Nederlandsch gebied in veiligheid heeft
gesteld, nader te beschrijven. De resultaten van een speciaal onderzoek, ter plaatse
ingesteld, zijn waard, hier te worden weergegeven.
Het was tegen half zes in de nog duistere morgen van Zondag 10 November, dat
bij de Nederlandsche grenswacht op ‘'t Wit Huis’ bij Eysden een negental Duit-
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sche auto's stilhield. Officieren verlieten de voorste wagen en wendden zich op
gebiedende toon tot den kommandant van de Hollandsche wacht, den
reservesergeant Pinckaers, met de mededeeling: ‘Wir kommen nach Holland’ en
den eisch, onmiddellijk te worden doorgelaten. Zij verzekerden op hooge toon, geen
passen noodig te hebben, zij kwamen als onderhandelaars en moesten snel verder
naar Maastricht. De sergeant had echter order, geen gewapende personen toe te
laten, en het moet tot zijn eer worden gezegd, dat hij zich geen oogenblik door het
autoritaire optreden van dit wel zeer ongewone bezoek heeft laten imponeeren. Hij
antwoordde kalm, dat dat maar niet zoo zou gaan. Daar het hooge gezelschap
klaarblijkelijk vreesde, door de revolutionaire elementen uit het eigen leger
achterhaald te worden, probeerden de woordvoerders op alle manieren onmiddellijk
toegang te verkrijgen; de bedreiging, dat zij zich met geweld toegang zouden
verschaffen, stuitte op de nuchterheid van Pinckaers af, die toch tegenover de
zwaargewapende bemanning der negen auto's slechts een viertal infanteristen kon
stellen. Vervolgens gooiden zij het over een andere boeg: als Pinckaers hen gauw
doorliet, zouden zij wel voorwenden, door het terrein te zijn gekomen en geen
wachtpost te hebben gezien. Ook dit ingenieuze voorstel werd door Pinckaers onder
verwijzing naar het door slooten doorsneden terrein lachend afgewezen. ‘Wir haben
keine Zeit, wir müssen durch’; het was alles tevergeefs. Als zij niet wilden
terugkeeren, wat hun waarschijnlijk hun leven zou hebben gekost - uit berichten uit
het Roergebied is mij gebleken, dat vrachtauto's met kommunistisch-gezinde
‘soldatenraden’ de keizerlijke auto's dicht op de hielen hebben gezeten - zat er voor
de Duitsche generaals niets anders op, dan zich bij de beschikkingen van den
sergeant Pinckaers neer te leggen. Pinckaers deelde hun toen mede, dat zij
geïnterneerd zouden worden, maar dat hij daarover
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eerst in overleg moest treden met zijn kommandant te Maastricht. Daar hij het eenige
lid der Hollandsche bezetting was, dat een telefoon wist te gebruiken, vertrok
Pinckaers, na van zijn mannen de belofte te hebben verkregen, dat zij ‘voet bij stuk
zouden houden’, naar de nabijgelegen Zinkwitfabriek en telefoneerde daar met zijn
kommandant. Deze antwoordde, ten spoedigste te zullen komen; doch een uurtje
moesten de heeren nog wachten. Langs de automobielen loopend bemerkte
Pinckaers toen, dat achterop alle wagens een plak modder was aangebracht; met
zijn bajonet de modder afkrabbend zag hij daaronder het keizerlijk wapen tevoorschijn
komen. Nu ook herkende hij in den opvallend bescheiden gekleeden generaal in
den derden auto den Duitschen keizer.
Hoe het Wilhelm te moede was, bleek uit het gesprek, dat hij weldra aanknoopte
met Pinckaers en den douaneambtenaar, die inmiddels op het tooneel verschenen
was. Zijn eerste vraag luidde, of het in Holland ‘nogal rustig’ was; door het
bevestigend antwoord gerustgesteld, haalde hij herinneringen aan jeugdbezoeken
in Holland op. Dat er al niet lang vrede was, lag, volgens zijn verzekering, niet aan
hem, maar aan de Entente-regeeringen, die niet hadden gewild. Een nieuwe schrik
bezorgde Wilhelm de verkleurde oranje kokarde van een naderenden Hollandschen
soldaat, die hij voor rood aanzag!
Het was volkomen dag geworden, toen eindelijk de Hollandsche officieren
arriveerden. De Duitscheautoriteiten werden nu zeer hoffelijk en met onderscheiding
ontvangen; wapens en auto's moesten zij bij de grenswacht achterlaten en te voet
begaf het gezelschap zich naar het station Eysden. Op het perron op en neer
wandelend wachtte de keizer op zijn trein, die tegen acht uur uit Visé binnenreed.
Inmiddels had het bericht van Wilhelms komst zich snel verspreid; versterking van
de bewaking was noodig, om de menigte,
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waaronder zich talrijke Belgische vluchtelingen bevonden, op een afstand te houden.
De keizer trok zich in zijn trein terug en liet zich niet meer zien; de hoogst
onwelwillende uitroepen, waarop de menigte hem hier, evenals op de verschillende
stations, die zijn trein de volgende dag op zijn reis naar Amerongen passeerde,
onthaalde, zullen wel niet binnen de goedgesloten wagen zijn doorgedrongen. De
ontvangst van den kroonprins, die de 12de November langs een andere grenspost
Maastricht bereikte, was nog veel vijandiger.
Tot Maandagochtend half tien heeft Wilhelm op het kale stationnetje te Eysden
moeten wachten; toen is hij langs een zwaarbewaakte lijn naar Amerongen vervoerd,
waar hij voorloopig zijn intrek zou nemen. Aan de Nederlandsche regeering heeft
deze voor haar onverwachte gast in de komende maanden ernstige moeilijkheden
bezorgd met de Entente. Herhaaldelijk werd in de pers dier landen op uitlevering
van den ex-keizer aangedrongen.
Dat zijn komst door de regeering niet werd verwacht, staat wel vast. Ik heb echter
altijd geloofd en geloof nog, dat het bezoek van den heer van Heutz, grootofficier
van het Militair Huis van de Koningin, aan Wilhelm kort tevoren in Spa gebracht,
met zijn komst ten nauwste verband heeft gehouden. Zaterdag was van Heutz naar
Holland teruggekeerd langs dezelfde weg, die Wilhelm de volgende dag zou nemen.
De Duitsche officieren hielden dien ochtend vol, dat de regeering van hun komst
op de hoogte was, terwijl Wilhelm zelf tegenover den douaneambtenaar het bezoek
van van Heutz memoreerde. Veel gewicht heeft voor mij een telefoongesprek, dat
ik die Zondagmorgen vroeg met een vertegenwoordiger van het Duitsche
gezantschap voerde. Deze deelde mij mede, dat de keizer over onze grens was
gekomen en stelde de vraag, wat de houding van onze fraktie tegenover een verblijf
van Wilhelm in Nederland zou zijn. Ik ant-
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woordde, dat wij er geen bezwaar tegen zouden maken, als Wilhelm evenals iedere
over de grens gekomen militair werd geïnterneerd. Belangrijker was, dat mij in dit
telefoongesprek werd gezegd, dat onze koningin aan Wilhelm gastvrijheid had
aangeboden. Dat de regeering deze geruchten moest ontkennen, al was het slechts
om haar positie tegenover de geallieerden te kunnen handhaven, ligt voor de hand.
Pas den lateren geschiedvorscher zal het mogelijk zijn, dit punt behoorlijk te
onderzoeken; hij zal daarbij rekening moeten houden met de mededeeling van
Scheidemann op blz. 257 van het tweede deel van zijn Gedenkschriften, dat ook
de koning van Engeland bij deze zaak betrokken is geweest.
Na wat ik reeds over mijn opvatting aangaande de komende revolutionaire situatie
heb medegedeeld, zal het duidelijk zijn, dat het bericht van de vlucht van den keizer
mij sterk moest treffen. Ik was toen reeds onder den indruk van een
telefoonboodschap, die ik Zaterdagavond had ontvangen uit Rotterdam. De leiders
van onze Rotterdamsche beweging hadden mij met een enkel woord verteld van
een onderhoud, dat zij die middag met burgemeester Zimmerman hadden gehad
en mij medegedeeld, dat de toestand in de stad hoogst gespannen en de stemming
van de Rotterdamsche arbeiders uitgesproken revolutionair was. Zondagmiddag
zou een besturenvergadering plaats hebben, waar zeker belangrijke besluiten
zouden vallen; vóór dien wilden de leiders met mij overleg plegen. Ik noodigde hen
uit, Zondagmorgen bij mij te komen en verzocht hen Sannes, op wiens aanwezigheid
ik zeer gesteld was, mede te brengen. Zelf belde ik Albarda op, wiens bezadigd
oordeel in deze omstandigheden niet kon worden gemist. Intusschen liet ik enkele
Haagsche partijgenooten een onderzoek instellen naar de stemming van de in Den
Haag gelegerde solda-
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ten, welk onderzoek geen positief resultaat opleverde. Voor een goed begrip van
het volgende moet men de positie van onze beweging in Rotterdam kennen. In
tegenstelling tot Amsterdam hadden wij in de Maasstad onbetwist de leiding van de
arbeiders. Gewelddadige relletjes hebben dan ook in de mobilisatiejaren in Rotterdam
niet plaats gehad. Bij de verkiezingen van 1918 hadden wij niet veel minder dan de
helft der stemmen behaald. Tegenover de verdeelde burgerlijke partijen vormde
onze beweging één gesloten macht, wier leiding steeds voeling had met wat er
onder de arbeiders leefde.
Die Zondagmorgen ontving ik op mijn kamer: Brautigam, de Zeeuw, Heijkoop,
Sannes en Albarda. Het bleek, dat Brautigam en Heijkoop Zaterdagmiddag 9
November eerst tot een bespreking waren uitgenoodigd door den heer Nijgh,
voorzitter van de scheepvaartvereeniging Zuid. Voor dezen werkgever stond het
vast, dat de zaken hier een dergelijke loop als in Duitschland zouden nemen en hij
stelde een snelle methode van onderhandelen voor, waardoor, naar hij hoopte, de
arbeidsvoorwaarden zoodanig zouden kunnen worden verbeterd, dat de voortzetting
van het bedrijf gewaarborgd werd. Onze partijgenooten zorgden, zich niet onmiddellijk
te binden, doch waren van de blijkbaar in de kringen der groote werkgevers
heerschende revolutie-stemming zeer onder den indruk.
Hierop volgde een uitnoodiging aan Heijkoop tot een konferentie met den
burgemeester. Wat de bedoeling van den heer Zimmerman was, wil ik hier aantoonen
aan de hand van een schriftelijke samenvatting der konferentie, door Heykoop korte
tijd later opgesteld en door Brautigam bevestigd. Heijkoop schrijft: ‘Op Zaterdag 9
November werd ik door burgemeester Zimmerman telefonisch uitgenoodigd tot een
konferentie. Vragend aan de telefoon, waarover de burgemeester mij wilde spreken,
kreeg ik ten antwoord, dat hij een
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onderhoud met mij wenschte, omdat hij mij beschouwde als één der vooraanstaande
leiders der Rotterdamsche sociaal-demokraten en dat hij wilde spreken over den
algemeenen toestand in verband met de woelingen in het buitenland. Daarop
antwoordde ik, dat ik er dan prijs op stelde niet alleen te komen en vroeg ik verlof
mijn p.g. Joh. Brautigam mede te brengen, wat werd goedgevonden.
Brautigam en ik hadden een half uur later een onderhoud met den burgemeester.
Deze sprak over de revolutie in Duitschland en gaf te kennen, dat wij dat wellicht
met blijde verwachting aanzagen; hij dacht daar anders over - maar hij voorzag, dat
de revolutionaire beweging naar Holland zou overslaan; hij wilde niet blind zijn voor
de groote gebeurtenissen, die plaats grepen en komende waren en had ons daarom
uitgenoodigd. Hij begreep, dat als er moeilijkheden ook in Rotterdam kwamen, hij
niet in staat zou zijn, die te keeren. Afgezien hoe het politiekorps over de gang van
zaken zou denken, kon hij toch met zijn handjevol politie niets beginnen en soldaten
rekruteeren was in de gegeven omstandigheden het laatste, wat hij goed achtte....
Hij sprak daarna uitvoerig over de moeilijke gang van zaken, als er een revolutionaire
beweging kwam, en meende ons tal van wenken te moeten geven, voor als het
zoover kwam. Wij moesten dan vooral oppassen de stations te bezetten. Wij moesten
vooral zorgen, dat er verbinding bleef met het platteland, voor
levensmiddelenaanvoer. Wij moesten vooral dan de wilde hartstochten der massa,
(honger - geslachtsdrift) in toom houden en wij konden dan en moesten dan vooral
voor orde en regelmaat zorg dragen. Na onze vraag, wat de burgemeester (die sterk
den indruk gaf te gelooven, dat binnen heel korte tijd in Nederland hetzelfde zou
gebeuren als in Duitschland), van ons feitelijk verlangde, vroeg hij ons, om hem met
onze namen, invloed, positie en persoon bij te staan in de ko-
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mende dagen. Hij had daarvoor niet genoeg aan zijn kollege van wethouders....
maar wenschte onze hulp. Wij moesten dan zorgen, dat de inrichtingen, zonder
welke het gewone materieele leven niet kon doorgaan, werden ontzien en beveiligd,
met name noemde hij de elektrische centrale, gasfabriek, waterleiding. Wij
antwoordden den burgemeester, dat wij niets wenschten te doen, wat de historische
loop der gebeurtenissen zou keeren of stuiten, integendeel, dat wij
sociaal-demokraten waren, die de wereldverandering, die plaats greep, met vreugde
begroetten. Hij zeide, dit volkomen te beseffen en van ons, (als wij hem in een soort
komitee, dat hij om zich zou verzamelen:.... (hier zijn blijkbaar enkele woorden
uitgevallen), niets te verlangen ofte verwachten, watzouingaan tegen onze
overtuiging. Hij verwachtte groote gebeurtenissen; hij wilde dan alleen pogen met
ons, dat er geen ellende zou ontstaan en vroeg onze medewerking dus uitsluitend,
naar zijn zeggen, voor handhaving der “orde” en voor bescherming van het materieele
leven. Wij wezen er op, dat er nu groote maatschappelijke veranderingen konden
komen, wat hij toestemde en beaamde. Wij spraken de meening uit, dat de regeering
dit ook zou beseffen, welke hoop hij zei te deelen. In aansluiting hierop deelde hij
mede, dat hij zich Maandag 11 November naar minister Ruys de Beerenbrouck zou
begeven en daar zijn meening zeggen. Hij althans wilde verantwoord zijn - zoodat
men later niet zou kunnen zeggen, dat hij de groote dingen niet zag komen. Hij wilde
niet met zijn rug naar de brand gaan zitten.’ Tenslotte vermeldt het stuk, dat onze
partijgenooten op het verzoek van den heer Zimmerman antwoordden, daarover
niet alleen te kunnen beslissen en eerst overleg te moeten plegen met de leiding
der Partij. De heer Zimmerman moet in die konferentie ook hebben gezegd: een
revolutie blijft niet in Zevenaar voor een vlag staan; tenslotte hebben onze
partijgenooten op de vraag van den

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

195
burgemeester, wat er met de koningin zou gebeuren, gezegd, dat haar niets zou
gebeuren, indien zij zich niet tegenover de komende beweging stelde.
De beteekenis van dit merkwaardige gesprek is, dat door het initiatief van den
heer Zimmerman de vraag, wat onze beweging in een gegeven revolutionaire situatie
had te doen, akuut was geworden. De leiding moest nu haar positie bepalen. In het
eerste deel van het onderhoud kon het schijnen, dat de burgemeesterwilde trachten
de S.D.A.P. als bolwerk tegen een revolutionaire beweging van kommunisten en
dergelijke te gebruiken. De houding van de socialistische gedelegeerden op deze
samenkomst levert het bewijs van hun flink socialistisch besef; hadden zij op dit
punt den burgemeester ook maar iets toegegeven, dan had dit voor onze beweging
een onontkoombare débacle beteekend. Zij echter antwoordden, dat zij niets zouden
doen, om ‘de historische loop der gebeurtenissen te keeren’. Dat de burgemeester
na deze woorden het gesprek voortzette, ja, de revolutionaire kijk der socialistische
gedelegeerden beaamde, teekent de paniekstemming, waarin hij blijkbaar verkeerde.
Terecht stelde de Residentiebode in November 1928 vast, dat uit hetgeen over deze
konferentie bekend geworden was, duidelijk bleek, ‘dat Mr. Zimmerman reeds de
wapens overgaf.’
De heer Zimmerman heeft, nadat over het bovenbeschreven onderhoud steeds
meer bekend was geworden, in November 1928 getracht een andere lezing van het
geval te geven. Het zou slechts een onschuldige bespreking geweest zijn, met het
doel de medewerking van personen met invloed op groote bevolkingsgroepen in te
roepen, ‘teneinde een rustige houding der bevolking te bevorderen, mogelijke
opwinding tot bedaren te brengen en gewelddadige botsingen te voorkomen, dit
niet in de laatste plaats ter verzekering der voedselvoorziening.’ Een dergelijke
bespreking had hij ook met christelijke en katholieke personen gevoerd. Tot
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staving van deze lezing voert hij het door hemzelf blijkbaar als zeer sterk beschouwde
argument aan, dat er door onze menschen in de volgende Rotterdamsche
raadsvergaderingen of in de Kamer nooit over is gesproken. Brautigam en Heijkoop
hebben daarop in Het Volk direkt afdoende geantwoord; zij schrijven: ‘Het zal den
heer Zimmerman, toen hij dit op schrift stelde, zijn ontgaan, dat in het onderhoud
op 9 November 1918 op zijn nadrukkelijk verzoek door ondergeteekenden is
toegezegd: aan het verhandelde onder geen enkele omstandigheid openbaarheid
te zullen geven en te zullen volstaan met mededeeling van het onderhoud aan
hunne kommittenten. Ondergeteekenden hebben aldus gehandeld en den leden
hunner besturen verzocht, deze gedragslijn eveneens te volgen.’ Ziehier de verklaring
van het feit, dat de bizonderheden van dit onderhoud, die mij en velen anderen
leidenden partijgenooten direkt bekend waren, pas zoo langzaam zijn losgekomen.
De omstandigheid, dat onze partijgenooten zich aan deze afspraak gehouden
hebben, tracht de heer Zimmerman te gebruiken om met een ‘Es ist nicht wahr’ zijn
positie te redden!
Heijkoop raadt in dit stuk den oud-burgemeester aan, de notulen van de
vergadering van B. en W. van Rotterdam van 11 November nog eens na te slaan.
Hij moet daar ongeveer het volgende gezegd hebben: dat hij, Zimmerman, een
revolutionaire situatie absoluut zeker achtte, dat hij met het overgaan van de macht
aan arbeiders- en soldatenraden ernstig rekening hield, dat hij, als anderen de macht
in handen namen, bereid was, om als ‘deskundige’ de technische leiding te
behouden. Niet alleen bij de rechtsche wethouders van Rotterdam, ook bij de
regeering, die van zijn optreden niets moet hebben geweten en er pas Dinsdag
kennis van kreeg, heeft zijn ‘slappe houding’ groote verontwaardiging gewekt. Wel
merkwaardig is in dit verband de boven geciteerde uiting van hem, dat hij

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

197
naar Den Haag zou gaan, om het de regeering eens te vertellen! In de
herinneringsdagen van November 1928 schreef de heer Aalberse, die in 1918 deel
uitmaakte van het ministerie, in Het Centrum: ‘Niet slechts de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, maar ook het hoofd van het gemeentebestuur waren overstuur.... Had de
burgemeester van Rotterdam zich er al niet aanstonds bij neergelegd, dat er een
Arbeidersraad het gemeentebestuur in handen zou nemen? Dit is de ware beteekenis
van het boven door Het Volk gerelateerde onderhoud ten stadhuize met Heykoop
en Brautigam.’ Ik moet hier een passage aanhalen uit een hoofdartikel, dat Albarda
in antwoord op de verdediging van den heer Zimmerman op 23 November 1928 in
Het Volk heeft geschreven: ‘Ik behoor tot degenen, weinig in getal, die de
gebeurtenissen van 1918 van nabij hebben medegemaakt. Welnu, ik verklaar, dat
de mededeelingen van Volk en Voorwaarts (deze bladen hadden het bewuste
onderhoud in het kort in de hier aangegeven geest weergegeven), thans niet voor
de eerste maal gedaan, volkomen in overeenstemming zijn met de voorstelling, die
op 9 November des avonds bij enkelen onzer bestond, op 10 November 's morgens
aan een zestal leden onzer Partij bekend was, op 10 November 's avonds aan een
grooter aantal vertrouwensmannen onzer beweging bekend werd. Ik kan hierbij
mededeelen, dat ook de regeering al heel spoedig op de hoogte is gekomen met
het optreden van den Rotterdamschen burgemeester. Mij zelven is dat, kort na de
meest bewogen Novemberdagen, gebleken uit een gesprek, dat ik met den
toenmaligen minister-president Jhr. Ruys de Beerenbrouck over de houding van
den Rotterdamschen burgemeester heb gevoerd. Ik weet ook, dat de ministerraad
zich in de spannendste tijd zeer in het bizonder met een bespreking over de houding
van mr. Zimmerman heeft beziggehouden en dat die raad speciale maatregelen
heeft genomen, om den

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

198
heer Zimmerman een hart onder de riem te steken. Daarvan zou ik meer weten te
vertellen, dan ik op dit oogenblik wensch’.
In het verdedigingsstuk van den heer Zimmerman lees ik: ‘Op 9 November 1918
wist niemand in Nederland buiten de enge kern der socialistische partijleiding, iets
hoegenaamd van hun revolutie-opzet.’ De heer Zimmerman vergist zich hier geheel.
Uit mijn volledige weergave van de besprekingen der partijleiding is gebleken, dat
wij ons in theorie hadden bezig gehouden met de vraag, wat ons te doen stond,
indien in ons land een revolutionaire situatie ontstond; er waren er onder ons, die
het, met den heer Zimmerman, voor onwaarschijnlijk hielden, dat de revolutie in
Zevenaar voor een vlag halt zou houden. Maar van eenig plan, van eenig ‘opzet’
was geen sprake.
Mij is gebleken, dat reeds Zondagochtend 10 November de ministerraad bijeen
is gekomen, naar aanleiding van berichten over een revolutionaire dreiging, die uit
Rotterdam ontvangen waren. Minister Ruys heeft zelfs op 20 November in de Kamer
verklaard, dat ‘reeds ongeveer 14 dagen geleden’ de regeering geruchten van
‘revolutionaire plannen’ hadden bereikt. Waar die berichten hun grond vonden, is
mij niet duidelijk. De moderne arbeidersbeweging in Rotterdam althans had nog
geen ‘plan’, een bijeenkomst van de besturen had nog niet plaats gehad. Alleen de
Zeeuw, voorzitter der partij-federatie, was van de stappen van de heeren Nijgh en
Zimmerman op de hoogte gebracht. Het telefoongesprek met mij was hun eerste
daad. De berichten kunnen niet van den burgemeester afkomstig zijn geweest; deze
immers schrijft in zijn verdedigingsartikel: ‘Eerst op 10 November tegen den avond
vernam de burgemeester, wat er in een op die dag gehouden vergadering van
partijleiders was besproken.’ Was de regeering gewaarschuwd door de
Rotterdamsche rechtsche wethouders, die reeds Za-
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terdag tot hun verontwaardiging van Zimmermans optreden moeten hebben gehoord?
Of was het telefoongesprek afgeluisterd en overgebracht en meende men daaruit
reeds revolutiegevaar te moeten afleiden?
Het eerste overleg had plaats in de bijeenkomst-vanzes te mijnen huize op
Zondagmorgen 10 November, waarop ik nu terugkom. Na een verhaal van de
merkwaardige gebeurtenissen op Zaterdagmiddag, hoorden wij een - misschien
wat overdreven - schildering van de revolutionaire stemming in Rotterdam: dat het
Rotterdamsche havenproletariaat onder den invloed van de gebeurtenissen in
Duitschland in beweging zou komen, was zeker; wij moesten zorg dragen, daarbij
de leiding in handen te houden; Zondagavond zou ter bespreking van de te nemen
maatregelen een vergadering plaats hebben van het kader der Rotterdamsche
beweging en men verzocht mij, daar aanwezig te zijn. Ik wees de Rotterdammers
er toen op, dat een dergelijke beweging niet van één plaats kon uitgaan en dat dus
de centrale leiding van Partij en vakbeweging tot die bespreking moest worden
uitgenoodigd. Algemeen waren de aanwezigen het nu met mij eens en voor zoover
mogelijk werden de hoofdbesturen en vertegenwoordigers van de beweging in het
land telefonisch opgeroepen voor een 's avonds te houden vergadering.
Dat wij hiervoor van de telefoon gebruik maakten, zonder te bedenken, dat al het
gesprokene natuurlijk aan politie en regeering zou worden overgebracht, was een
groote onvoorzichtigheid. Ja, wij gingen zoover, dat wij om één van onze vrienden
in een andere stad, die niet voor een held doorging, te plagen, een veel
revolutionairer en vechtlustiger toon aansloegen, dan met onze opvatting
overeenkwam. Toch moet worden vastgesteld, dat wij er die morgen allen van
overtuigd waren, dat een revolutie op til was. Zonder daarbij te overwegen - zooals
herhaaldelijk door kleinzielige
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tegenstanders is verondersteld - of het voor onszelf aangenaam of gewenscht was,
waren wij overtuigd, dat de historische loop der gebeurtenissen ons op dit tijdstip
een belangrijke taak op de schouders legde en wij waren er ons zeer wel van bewust,
dat het voor ieder onzer persoonlijk tot de ernstigste konsekwenties zou kunnen
leiden.
Na het vertrek der Rotterdammers berichtte onze Haagsche partijgenoot
Hoeyenbos mij, dat hij op verzoek een bijeenkomst had bijgewoond van hooge
militairen, waaronder een gewezen militair minister en een generaal, die de
Boxeropstand had helpen dempen. Ook in dat officieuze komitee heerschte de
revolutiestemming; dat er hier een revolutionaire beweging plaats zou vinden, stond
voor de heeren vast en zij riepen de medewerking van Hoeyenbos en van onze
beweging in om de voortzetting van de gewone diensten, gas, elektriciteit enz. en
de verzorging van de ziekenhuizen te waarborgen. Van het organiseeren van
kontrarevolutionair verzet was geen sprake. Ook Hoeyenbos gaf het juiste antwoord,
n.l. dat hij zonder overleg met zijn organisatie niets kon toezeggen en hij stelde mij
van het gebeurde op de hoogte.
In de loop van de middag bereidde ik de beslissende avondbijeenkomst voor door
een program op te stellen, dat, in overeenstemming met de besprekingen van dien
ochtend, een uitgesproken revolutionair karakter droeg. Ik heb dit stuk helaas uit
handen gegeven en niet terugontvangen, zoodat ik het hier niet kan weergeven.
Daarop vertrokken wij naar Rotterdam. Daar had inmiddels 's middags een
plaatselijke besturenvergadering plaats gehad, waar men overtuigd bleek van de
noodzakelijkheid, de leiding van de onafwendbare beweging der Rotterdamsche
arbeiders te nemen. De noodige voorbereidingen waren daar getroffen, voor
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het geval de vergadering van dien avond tot doorzetten van de aktie zou besluiten.
Ook in deze vergadering maakte de mededeeling van de houding van den
burgemeester geweldigen indruk.
In de avondvergadering waren aanwezig het Partijbestuur, het bestuur van het
N.V.V., benevens vertegenwoordigers van de Kamerfraktie, van Het Volk, van de
Bond van Nederl. Dienstplichtigen en van de leiding der socialistische
arbeidersbeweging in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Dordrecht en
Groningen. Ook nu nog kwam geen onzer op het idee, maatregelen tegen spionnage
te nemen, waartoe het lokaal alle gelegenheid bood; dat onze besprekingen aan
de autoriteiten zijn overgebracht, staat vast. De opmerking, in de vergadering
gemaakt, dat haar samenstelling onorganisatorisch zou zijn, dat eerst de besturen
van Partij en Vakverbond de zaak rustig hadden moeten kunnen overleggen, kan
ik niet zonder een glimlach lezen. Alsof men in een werkelijk revolutionair moment
op dergelijke formeele dingen kan wachten! Als de Rotterdammers op hun eigen
houtje hun plan, de arbeiders Maandag overdag voor de beslissende demonstratie
op te roepen, hadden uitgevoerd; als zij zonder overleg met de centrale instanties
een arbeidersen soldatenraad hadden gevormd, dan zou hun ernstig verwijt hebben
kunnen treffen; nu niet. Eerst gaf een Rotterdamsch afgevaardigde een schildering
van de toestand in zijn stad; er moest snel iets gebeuren, anders zouden anderen
het doen. ‘De arbeiders verwachten van ons een daad’. Men heeft deze berichten
gekritiseerd onder verwijzing naar het betrekkelijk gewone stadsbeeld, dat
verschillende afgevaardigden uit andere plaatsen meenden te hebben waargenomen;
mijns inziens bewees dat, bij de geringe geneigdheid van ons volk tot luidruchtigheid,
niet veel voor de stemming in de arbeiderswijken. Belangrijker was, dat de berichten
uit de andere steden geheel anders luid-
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den; noch in Amsterdam, noch in Den Haag of elders kon van een spontane
revolutionaire beweging worden gesproken. Het beeld, dat wij 's morgens van de
Rotterdammers hadden ontvangen, bleek niet te passen op de toestand in het
geheele land. Ook de berichten, ons door Butselaar en K. ter Laan verstrekt over
het leger, maanden tot voorzichtigheid. De regeering bleek reeds vergaande
maatregelen voor de demobilisatie te hebben genomen. Daarbij zouden de oudere
lichtingen, waarop de Bond van Dienstplichtigen doorslaanden invloed had, het
eerst aan de beurt komen. Nu reeds waren de meeste wapenen ingenomen; over
een macht van militaire beteekenis zou een revolutionaire beweging niet kunnen
beschikken. Bovendien merkte ter Laan terecht op, dat het groote verbittering zou
wekken, als door onze schuld de demobilisatie zou worden vertraagd.
In deze bijeenkomst verzetten de leiders van het N.V.V. zich sterk tegen de
Rotterdamsche plannen. Hun standpunt is door de loop der gebeurtenissen als juist
erkend. In de trein hadden zij een ontwerp-program van eischen opgesteld, dat de
grondslag zou vormen voor de ‘Novembereischen’, zooals zij zijn gepubliceerd. Al
spoedig zag ik in, dat de zaken een andere loop zouden nemen dan wij 's morgens
hadden verwacht en ik hield het 's middags door mij opgestelde program dus in mijn
zak. Ik was verplicht mijn standpunt uiteen te zetten, maar ik heb daarvoor niet willen
vechten; de overheerschende stemming wees te duidelijk in een andere richting. Ik
gaf toe, dat een ieder, hoe ook zijn eigen opvatting was, in de eerste plaats de feiten
nuchter onder de oogen moest zien en moest bedenken, dat een daad in Rotterdam
niet anders kon beteekenen dan het sein-van-aanvang voor het verdere land. Aan
den anderen kant wees ik op de groote verantwoordelijkheid, die wij zouden dragen,
als wij een geschikt moment niet zouden aangrijpen. Een krachtig
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revolutionair optreden zou ook op de rechtsche arbeiders grooten indruk moeten
maken.
Allen gevoelden het gewicht van de woorden van Oudegeest, die, met herinnering
aan 1903 en de algemeene zenuwachtigheid van die dagen, tegen overijlde besluiten
waarschuwde. Ik aanvaard de vergelijking met 1903, maar ik heb er een opmerking
aan toe te voegen: er zou ook in 1918, evenals in 1903, een oogenblik hebben
kunnen komen, dat onze Partij zich achter de revolutionaire arbeiders had moeten
scharen, wat er ook van gekomen ware; wij mochten ons tot geen prijs in een positie
tegenover de arbeiders laten dringen. Ankersmit heeft het in zijn bespreking van
‘Groei’ zoo juist gezegd: ‘Evenals zij (n.l. de S.D.A.P.) in November 1918 krachtens
haar wezen zelf de draagster moest zijn van de revolutionaire gevoelens, die de
arbeiders bezielden, zoo moest zij in 1903 zich in hunne gelederen scharen.’
De vergadering van Zondagavond 10 November kwam tot deze konklusie: gezien
de berichten uit het land mogen de Rotterdamsche plannen voor Maandag niet
doorgaan. In plaats van het voor deze nacht voorbereide manifest, dat de arbeiders
tot demonstreeren op Maandagmiddag zou oproepen, zal in de loop van de volgende
dag een manifest worden verspreid, dat, op de grondslag van het ontwerp der
N.V.V.-leiding, eischen zal stellen aan de zittende machthebbers; 's avonds zullen
er te Rotterdam groote vergaderingen plaats hebben; om aan onze eischen kracht
bij te zetten, zal dat voorbeeld binnen enkele dagen over het geheele land worden
gevolgd. Revolutionaire daden worden niet per se verworpen; indien er spontaan
een revolutionaire situatie intreedt, of indien zij door groepen links van ons zou
worden geforceerd, zal onze beweging gereed staan om de leiding te nemen. Het
kongres wordt op voorstel van Albarda een week vervroegd en op l6 en l7 November
te Rotterdam bijeengeroepen;
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daar zal onze verdere taktiek definitief worden vastgesteld.
Dat ik deze vergadering met een bevredigd gevoel verliet, kan ik niet zeggen; in
mijn hart was verbittering over de gevallen beslissing. Maar ik was niet anders van
plan, dan mij bij dit organisatorisch genomen besluit neer te leggen en ik deelde
den Rotterdammers mede, dat ik niet bereid was op één van hun
avondvergaderingen van de volgende dag te spreken. De uitnoodiging, aan de
definitieve redaktie van het manifest, die 's nachts zou worden vastgesteld, mede
te werken, sloeg ik af en zeer vermoeid begafik mij naar mijn hotel.
Toen reeds hing in de stad een bulletin met het besluit der regeering tot
gedeeltelijke demobilisatie, een besluit, dat door de ministerraad reeds enkele dagen
eerder schijnt te zijn genomen, doch nu snel werd gepubliceerd. De regeering, die
klaarblijkelijk op de hoogte was, deed haar tegenzet.
Maandag zocht ik de partijgenooten op, die 's nachts een voorloopige redaktie van
het manifest hadden vastgesteld en nu over enkele wijzigingen overlegden. Ik vroeg
inzage van het manifest, dat verder ging, dan ik na de besprekingen van den vorigen
avond had verwacht en ik kon de opmerking niet weerhouden, dat verschillende
van de opgenomen eischen toch een revolutionaire beteekenis hadden; de eischen
omvatten: onmiddellijke demobilisatie met behoorlijke vergoedingen voor werklooze
gedemobiliseerden; algemeen vrouwenkiesrecht; afschaffing Eerste Kamer (later
is hieraan toegevoegd: beslissing over oorlog en vrede door de
volksvertegenwoordiging); onverwijlde invoering van den wettelijken achturendag;
staatspensioeneering op 60-jarige leeftijd; inwilliging van de eischen van de Bond
van Dienstplichtigen; salarisverhooging voor het overheidspersoneel; intrekking
stakingswetten 1903; volledige werkloozenzorg onder
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beheer der arbeidersorganisaties; levensmiddelenvoorziening als
gemeenschapszorg; socialisatie der daarvoor in aanmerking komende bedrijven;
uitvoering van het program van Bern (zie blz. 148). ‘Dit zijn sterk-ingrijpende
hervormingen, die de bourgeoisie thans goedschiks of kwaadschiks moet inwilligen.’
Later zijn hieraan toegevoegd: kiesrecht voor alle meerderjarigen; maatregelen
tegen de woningnood en hulp aan de kleine boeren.
De vergaande strekking dezer eischen en de stemming, die op deze bijeenkomst
bleek te heerschen, deden mij eerder bereid zijn, terug te komen op mijn
oorspronkelijk besluit en, aan den sterken aandrang der Rotterdamsche vrienden
toegevend, mij toch bereid te verklaren, dien avond in het Verkooplokaal als spreker
op te treden. Aan het middageten liet ik mij het avondblad van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant brengen en daar las ik het befaamd geworden hoofdartikel
‘De Arbeiderseischen’, waarin de eischen van ons manifest werden besproken. Bij
afschaffing van de Eerste Kamer, ‘nagenoeg nimmer een opbouwende kracht
gebleken, maar wel menigmaal een sta-in-de-weg’, zou het blad zich ‘zonder
hartzeer’ kunnen neerleggen. De sociale eischen van het program werden voor de
burgerlijke lezers zoo aannemelijk mogelijk voorgesteld, ook socialisatie. Dat de
oorlog de maatschappelijke grondslagen van voor 1914 had verwoest, had, aldus
dit blad, ook zijn voordeden; nu ‘hebben wij ten opzichte van de herbouw zooveel
te meer vrijheid’. Als voorbeeld nam het blad de looneischen: ‘Wanneer de produktie
hervat wordt op een loonbasis, die in alle landen aanmerkelijk is verhoogd, dan zal
voortbrenging en verbruik zich zonder groote schokken daar aanstonds aan kunnen
aan passen.... De acht-uren-dag lijkt op die wijs zelfs onmiddellijk verwezenlijkbaar’.
Aan het eind van het artikel las ik o.a.: ‘Wat noodig is, is in de eerste plaats, dat
ieder voor zich, de oude denk-
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beelden, die zich gevestigd hebben, herziet, en tracht de evolutie mede te maken.’
Beteekende dit niet, vroeg ik mij af, dat de bourgeoisie vrijwillig afstand deed? De
Rotterdamsche arbeiders hadden op ons hun verwachting gebouwd. Vijf groote
zalen liepen dien avond vol; ik begaf mij eerst naar het Verkooplokaal, waar ik met
Heykoop en Butselaar zou spreken. Onvergetelijk is mij de aanblik van deze zaal
opgetogen en doelbewuste mannen en vrouwen; achter slechts enkele rijen stoelen
stond de massa schouder aan schouder en met ongekend vuur klonken onze
strijdliederen uit de wachtende menigte op. Onder den indruk van de berichten uit
Duitschland, waar Ebert rijkskanselier was geworden en de roode vlag van het
keizerlijk paleis wapperde, zongen de arbeiders.... ‘En de Internationale zal morgen
heerschen op aard.’
Toen heb ik het woord gekregen en de redevoering gehouden, die deze menschen
van mij verwachtten en die recht kwam uit mijn hart, zonder door het nuchtere
verstand te zijn gekontroleerd. Ik miste, zooals ik reeds zeide, in die dagen een rem
en liet mij - iets wat, ik geef het toe, den politikus niet mag overkomen - door de
grootheid van het oogenblik en door de geestdrift van mijn kameraden vóór mij
meeslepen. Doch ik ondervond een eenheid met mijn hoorders, als ik nog niet had
gekend en ik moet aan dezen avond blijven denken, als aan één van de mooiste
oogenblikken van mijn leven. Mijn woorden verdienden ongetwijfeld kritiek van
taktischen en organisatorischen aard, maar zij gaven uiting aan het beste, wat er
in de harten der socialistische arbeiders leefde.
Het karakter van dit boek brengt mee, dat ik hier met een samenvatting dezer
rede moet volstaan. Het begin was nog in overeenstemming met de besluiten, den
vorigen avond genomen. Na de beteekenis van de gebeurtenissen in de centrale
rijken te hebben samengevat, konkludeerde ik: ‘Het Nederlandsche proleta-
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riaat zou zijn taak verzuimen, als het niet zorgt, dat er groote dingen uit voortkomen.’
Sprekende over de militaire relletjes, ging ik reeds verder dan ik in de Kamer vas
gegaan, (zie blz. 175), door te zeggen, dat de bourgeoisie nu ‘het steunpunt van
het geweld, waarop zij in laatste instantie moet bouwen’ wegviel, had ‘afgedaan als
de heerschende klasse.’ Dit beteekende, dat ‘een revolutionaire toestand ingetreden’
was; ‘verzuimt het oogenblik niet, grijpt de macht, die u in de schoot wordt geworpen.’
Toen volgde een uitvoerige passage over het bolsjewisme, die men de tallooze
malen, dat deze rede is geciteerd, over het hoofd heeft gezien. De Russische
revolutie toonde ons, zeide ik, hoe het niet moest: ‘ik acht het uiteenjagen van de
Konstituante een misdaad en een fout; eenkleine groep, niet steunende op de
demokratie, die door een schrikbewind zich poogt in stand te houden, - ik zal de
laatste zijn om ze te verdedigen.’ Wij wilden geen anarchie en wij zouden de
demokratie niet opofferen. Dat zeide ik op het oogenblik, dat ik mij liet gaan, toen
al mijn ‘geheime bedoelingen’ naar bovenkwamen! Toch heeft men, speciaal van
de rechterzijde, in de kampagne na 1918 tegen onze beweging op touw gezet,
steeds weer de goedgeloovige gemeente verteld, dat ik de bolsjewistische diktatuur
had trachten te vestigen. In overeenstemming met het vorige was, dat ik wel de
syndikalisten onder leiding van Kolthek rijp noemde om met ons samen te werken,
maar voor Wijnkoop en van Ravesteyn geen goed woord over had. Tot de
bourgeoisie zeide ik: Meent niet, dat onze gematigdheid beteekent, dat wij niet diep
willen ingrijpen, ‘maar er is een overgangstijdperk aangebroken, en wij willen, dat
het onbloedig zij.’ Van het hoofdartikel der Nieuwe Rotterdamsche Courant zeide
ik: ‘De achtergrond van dit alles is de zeer verstandige opvatting, dat de bourgeoisie
zich niet enkele veeren, maar haar slagpennen moet laten uittrekken, en daarbij
hetzelfde zoetsappige
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gezicht moet zetten als bij het schrijven van dit hoofdartikel.’ En daarmede kwam
ik tot het slot van mijn rede, waarmee ik ongetwijfeld mijn boekje te buiten ging:
‘Maar het voornaamste, het eigenlijke staat niet in dit program’, het program, n.l.,
den vorigen avond door de leiding van Partij en Vakverbond opgesteld. ‘De
arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de politieke macht.... Met een program
zijn wij er niet. Wij hebben de vraag te overwegen, welke daad wij zullen doen.’ Het
kongres van de komende Zondag zou moeten beslissen, of wij ook in ons land
arbeiders- en soldatenraden zouden oprichten. ‘Gij, bourgeoisie, gevoelt, dat de
arbeidersklasse is geworden de macht, die niet meer kan vragen, eischen, maar
die zichzelf als opperste macht moet konstitueeren. Dit is de eisch der historie, voeg
u ernaar.... Wat is onze rechtsgrond? Onze noodzakelijkheid en onze onmisbaarheid.’
Nadat Heykoop mij persoonlijk enkele uit het hart komende woorden van
aanhankelijkheid had toegevoegd, begaf ik mij naar de Doelezaal, waar ik, onder
gelijk enthusiasme der massa, een korte toespraak hield.
Had ik met deze rede de revolutie geopend? Neen, als ik werkelijk een
revolutie-‘plan’ had gekoesterd, had ik dat plan niet hier en de volgende middag in
de Kamer in het openbaar aangekondigd. Uit een oogpunt van revolutie-techniek,
was het het onhandigste, wat ik doen kon. Ik had, tot spreken geroepen, spontaan
mijn gevoelens en denkbeeld en geuit. Mijn fout bestond hierin, dat ik in deze rede
optrad tegen de besluiten, die in de vergadering van de verantwoordelijke instanties
genomen waren. Aan den anderen kant is het de opinie van bevoegde
Rotterdamsche leiders, dat zeer krachtig optreden dien avond noodzakelijk is
geweest om de arbeiders van Rotterdam, die in sterke gisting waren, in onze hand
te houden.
In mijn rede had ik aangekondigd, dat Butselaar, voorzitter van de Bond van
Dienstplichtigen, straks wel
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zou meedeelen, dat het leger voor de bourgeoisie onbetrouwbaar was. De volgende
dag is mij gebleken, dat Butselaar, die, zooals ik reeds vermeldde, weinig vertrouwen
in de revolutionaire kracht van het leger stelde, eerst aarzelde aan mijn uitnoodiging
gevolg te geven, totdat één der aanwezige partijbestuurders hem overtuigde met
de opmerking: Wil jij wijzer zijn dan Troelstra en de verantwoordelijkheid op je nemen,
dat door jou tegenspreken de zaak mislukt? Mijn aanbod, deze gang van zaken te
publiceeren, om hem van de verantwoordelijkheid voor zijn woorden te ontslaan,
heeft Butselaar loyaal met groote beslistheid afgewezen. Een dergelijke
gedachtengang - àls Troelstra hier de revolutie aankondigt, hebben wij, hoe wij er
persoonlijk ook over denken, de noodige maatregelen te nemen - bracht den
partijsekretaris Matthijsen ertoe, mijn rede in het Verkooplokaal de volgende dag
als manifest in de groote steden te doen verspreiden. Voor overleg met de andere
partijbestuurders had hij geen gelegenheid en Matthijsen heeft later over deze m.i
volkomen juiste daad heel wat moeten hooren.
Hoe moest nu mijn houding in de Kamer zijn? Ik overwoog die vraag, zonder bij
mijzelf tot een resultaat te komen. Wij hadden er op aan kunnen sturen, de regeering
te dwingen, enkele leden onzer Partij in het ministerie op te nemen;
hoogstwaarschijnlijk zou dat wel zijn gelukt. Maar hoe meer ik er over dacht, des te
duidelijker besefte ik, dat een dergelijke regeerings-kombinatie alleen het produkt
van een revolutie mocht zijn. Het zou onze zedelijke kracht gebroken hebben, als
wij de zaak hadden laten uitloopen op den simpelen eisch, enkele van onze
menschen in het kabinet op te nemen.
In de boezem der regeering, die geregeld op de hoogte was, zoowel van ons
openbaar optreden als van de besloten besprekingen, streden twee richtingen; de
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ééne was tot alle mogelijke toegeven bereid, de andere wilde ‘pal staan’. Reeds
Dinsdag werden er politioneele en militaire maatregelen genomen en in de Kamer
kwam de heer Ruys flink voor den dag, in woorden, die klaarblijkelijk een antwoord
beteekenden op mijn rede in het Verkooplokaal. Hij berichtte over het gunstige
verloop van de onderhandelingen met de geallieerden over levensmiddelentoevoer;
hij stelde verdere verhooging van het broodrantsoen in uitzicht; hij zeide: ‘Voor de
eischen van de nieuwe tijd mag niemand ongevoelig zijn.’ Maar het woord ‘orde’
keerde in zijn speech telkens terug; niet onduidelijk gaf hij te verstaan, dat verstoring
van die orde de mislukking der levensmiddelenonderhandelingen zou beteekenen.
In de pers verscheen het bericht, dat de Britsche regeering te kennen had gegeven,
dat in geval van ordeverstoringen, alle aanvoer naar ons land zou worden stopgezet.
Er is herhaalde malen beweerd, dat de heer Colijn, die op dat oogenblik als
Nederlandsch onderhandelaar te Londen vertoefde, dit dreigement zou hebben
uitgelokt; voordat over deze zaak meer bekend zal zijn geworden, gevoel ik mij niet
gerechtigd, aan deze ernstige beschuldiging geloof te hechten. De vrouw van den
toenmaligen Engelschen gezant. Lady Townley, heeft zelfs voor haar man op deze
grond een deel van de eer van het onderdrukken der ‘revolutie’ opgeëischt. Later
is, o.a. door den heer Nolens, in de Kamer te kennen gegeven, dat ook van
kontra-revolutionair ingrijpen van geallieerde legers sprake is geweest.
Om onze houding bij de militaire interpellaties, welker behandeling 's middags
zou worden voortgezet, te bepalen, had Dinsdagmorgen een fraktievergadering
plaats. Ik was zeer vermoeid en nam aan de besprekingen weinig deel. Van de
aanwezigen, die bezwaren konden hebben, had blijkbaar slechts van den Tempel
mijn rede van den vorigen avond gelezen. Hij waarschuwde ons voor avonturen
maar zijn opmerking
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ging in het algemeen gesprek verloren en drong op dat oogenblik niet tot mij door,
zoodat een bespreking over de belangrijkste vraag niet plaats vond. In de
Kamerzitting van die middag was de atmosfeer zwaar-geladen; de tribunes waren
propvol. In tegenstelling tot de vorige dagen der militaire debatten, waren negen
ministers aanwezig. Na opening der vergadering stelde Wijnkoop voor, de
behandeling der militaire interpellaties uit te stellen en de beraadslaging te openen
over enkele aktueele punten, waarvan het belangrijkste was: de situatie in ons land
in verband met de buitenlandsche toestand. De heer Marchant deed het voorstel,
dit punt tegelijk met de militaire interpellaties te behandelen; ik ondersteunde hem
met de opmerking, dat het punt toch reeds in de loop der debatten steeds meer op
de voorgrond gekomen was; de Kamer ging met het voorstel mede.
Nadat de Minister van Oorlog enkele militaire punten had besproken en de heer
Ruys zijn boven-weergegeven rede had gehouden, kwam ter Laan aan het woord,
die in een kalme speech eenerzijds den Minister van Oorlog dank bracht voor de
toegezegde hervormingen, anderzijds op verdergaande maatregelen aandrong.
Vervolgens moest ik spreken; ik was niet in de gelegenheid geweest, deze rede
voor te bereiden; bovendien moest ik antwoorden op de regeeringsverklaring, juist
te voren door Ruys afgelegd. Hoe weinig ik mijn rede voor mij zag, blijkt wel uit deze
woorden, in den aanvang gesproken: ‘Ik heb het woord gevraagd, allereerst naar
aanleiding van de redevoering van den Minister van Binnenlandsche Zaken. Ik zal
daarbij tevens de gelegenheid hebben, zeer kort en sober, (want de debatten hebben
wel reeds zeer lang geduurd), een paar woorden te zeggen naar aanleiding van de
opmerkingen, welke aan de rechterzijde over mijn redevoering in eerste termijn zijn
gemaakt.’ Bedoeld werd mijn rede, waarin het aftreden van Snijders was geëischt.
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Dit was niet de aanhef van een rede, bedoeld als opening van een revolutie. Doch
de sfeer van den vorigen avond werkte nog in mij na; bovendien was ik, kort voordat
ik aan het woord zou komen, weggeroepen door één van de redakteuren onzer
partijpers, die mij werkelijk krasse cijfers gaf over de deelen van politie en leger, die
op onze hand zouden zijn. Deze cijfers, die waarschijnlijk sterk overdreven zijn
geweest, bracht ik op een beslissend moment in mijn betoog te pas.
Voor deze redevoering geldt grootendeels hetzelfde als voor die te Rotterdam:
mijn gemoed sprak, niet mijn verstand. De overstelpende indrukken van de laatste
dagen deden mij verder gaan dan goed was, verder ook, dan door mij van te voren
was bedoeld. De plaatsruimte staat mij niet toe, ook maar een résumé van deze
rede te geven. In het algemeen kan worden gezegd, dat duidelijk twee elementen
te onderscheiden waren: het doordachte en het spontane liepen dooreen, één
gedeelte was niet anders dan het volgen van onze beproefde taktiek: steunend op
onze macht buiten het parlement, dreef ik met mijn woord de regeerders voort,
zoover als de machts verhoudingen van het oogenblik het mogelijk maakten. Maar
daarnaast klonk steeds duidelijker de toon van de revolutie, of beter van de
staatsgreep. Want niets kwam in deze rede zoo sterk tot uitdrukking, als mijn afkeer
van geweld. Zonder geweld zou het proletariaat de staatsmacht in handen nemen.
Tot de regeering riep ik: ‘Gij mist de zedelijke kracht en het politieke staatkundige
recht om daar te blijven zitten als de regeering van het Nederlandsche volk.’ Met
de omstandigheid, dat wij bij de algemeene verkiezingen van vier maan den geleden
slechts 22% van de stemmen hadden gehaald, hield ik mij wel degelijk bezig. Ik
wees daarbij op de volkomen veranderde omstandigheden, die ook de stemming,
de geest, de wil van het volk geheel gewijzigd moesten hebben. Ik voegde daar een
argument aan toe, dat, onduidelijk gefor-
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muleerd en niet voldoende toegelicht, tot misverstand aanleiding moest geven en
den tegenstanders een dankbaar punt van aanval bood: ik zeide de
meerderheidstheorie niet te kunnen aanvaarden, ‘want het is niet alleen de vraag,
of gij hebt de meerderheid bij een verkiezing, maar ook, wat gij in wezen zijt. Het is
ook de vraag: welke is uw kwaliteit?’ Op de kern van deze gedachte kom ik later bij
de behandeling van het ‘politiek systeem’ terug. Nu viel het niet moeilijk, uit deze
woorden verraad aan de demokratie af te leiden. Ik eindigde met een konklusie, die
mij weer in de banen van het organisatorische bracht, doch die bij de felle taal, die
ik eraan vooraf had doen gaan, slecht paste: ‘Wat uit deze beschouwingen voor
ons direkt en praktisch voortvloeit, zal a.s. Zondag nader worden beslist op het
kongres der moderne arbeidersbeweging te Rotterdam.’
Ik mag zeggen, dat deze rede, die eenige uren duurde, grooten indruk maakte,
ook op de tegenstanders, die reeds door het verslag van mijn Rotterdamsche rede
waren opgeschrikt. Nog zie ik de toestemmende hoofdknikken, die mij bij
verschillende passages van achter de regeeringstafel gewerden. Onze fraktie, die,
zooals mij reeds de volgende dag zou worden gezegd, voor het grootste deel in
dezen niet achter mij stond, applaudisseerde nu luid en één voor één kwamen - op
een enkele uitzondering na - mijn partijgenooten mij de hand drukken. Eén lid der
fraktie echter gaf dadelijk daarna in een gesprek met den heer Hans, den
parlementairen redakteur van de Telegraaf, te kennen, dat een belangrijk deel der
fraktie het niet met mij eens was. De heer Hans schrijft daarover in zijn brochure
over de Novemberdagen: ‘Wij waren de eersten, die dit vernamen en toen wij het
aan verschillende “burgerlijke” Kamerleden meedeelden, bracht dit bericht werkelijk
ontspanning.’ Aan die ontspanning bestond dus wel behoefte! Dat aan mijn woorden
hierdoor een
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groot deel van hun stuwende kracht werd ontnomen, is duidelijk. Met de reden voor
direkte ongerustheid was tevens de reden voor direkt toegeven vervallen.
De heer Bomans, de eenige spreker, die Dinsdag nog aan het woord kwam, stelde
zich onmiddellijk tegenover mij. Leest men echter de Kameroverzichten in de liberale
bladen, dan vindt men daar die dag merkwaardig weinig van de verontwaardiging,
waarmee mijn rede later zou worden herdacht. De konklusies zijn vrij algemeen als
die van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die over mij schrijft: ‘Bezinning zij hem,
den man van groot talent, maar somwijlen onbedwingbaar temperament,
toegewehscht.’
Intusschen verliet ik, geheel uitgeput, het gebouw van de Kamer. Aan het
overdenken van de vraag, wat de gevolgen van deze middag zouden zijn, kwam ik
niet toe. De volgende dag verscheen een regeerings proklamatie, waarin de regeering
aankondigde, de orde te zullen handhaven en tegelijk talrijke maatregelen tot
verlichting van den ekonomischen nood beloofde, In de Kamer legde de heer Ruys
wederom een verklaring af. Hij ging nu verder dan de vorige middag en drong aan
op spoedige behandeling van het bij de Kamer aanhangige
vrouwenkiesrecht-ontwerp, terwijl hij bovendien nieuwe verkiezingen in uitzicht
stelde.
Vaak genoeg is ook van de zijde onzer tegenstanders de plotselinge
demokratiseering van het standpunt der burgerlijke politici, die op dat oogenblik viel
waar te nemen, erkend. Zooals de Tijd het samenvatte: ‘De revolutie heeft zich al
voltrokken in de hoofden der staatslieden en leiders aller partijen.’ Over het algemeen
was de gedachtengang der burgerlijke redevoeringen deze: wij aanvaarden
belangrijke sociale hervormingen, zelfs wel socialisatie, ook mag de Eerste Kamer
weg, maar ‘niet met het pistool op de borst.’ Met te meer nadruk kon men er dit
laatste aan toevoegen, nu men via den heer Hans had vernomen, dat
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het pistool toch niet af zou gaan! Het lag voor de hand, dat men zich bij voorkeur
beriep op de programma's der rechtsche vakorganisaties, die al spoedig eischen
hadden gesteld, welke van de onze weinig verschilden. De Unie-liberaal Rink gaf
het voorbeeld; het was zijn overtuiging, ‘dat er op dit oogenblik behoefte is aan het
onmiddellijk ter hand nemen en onmiddellijk doorvoeren van groote demokratische
hervormingen op wetgevend en sociaal gebied.’ Het program der moderne
arbeidersbeweging had zijn instemming. De heer Treub betoonde zich voorstander
van afschaffing der Eerste Kamer, hij zou niet tegen den achturendag stemmen,
enz.; in één woord: ‘Hij at uit de hand.’ De antirevolutionair van der Voort van Zijp
begon met een ‘peccavi’: zijn partij had wel eens té veel vertrouwen gesteld in
adviezen, afkomstig uit hooge militaire kringen. Verder aanvaardde hij achturendag
en vrouwenkiesrecht en merkte op: ‘Het aantasten van het kapitaal zal in meerdere
of mindere mate noodig zijn.’ Ik noem ten slotte den heer Dresselhuys, die het
openhartigst zijn standpuntverandering toegaf; hij verklaarde, dat ‘hetgeen wij om
ons heen zien, ons demokratisch misschien 25 of 30 jaren heeft vooruitgebracht.’
De konservatieve Nieuwe Courant schreef: ‘Na de haast, waarmede sedert
Dinsdag.... de algeheele of gedeeltelijkeinstemming met de socialistische
arbeiderseischen betuigd was, kon men niet aan den indruk ontkomen, dat de
slechtste aller raadgevers, de angst, aan deze verklaringen niet vreemd was.’ Ook
in de pers en in verschillende nieuwe partijprograms kwam de ‘demokratische koorts’
tot uiting. Volgens het Vaderland stonden de heeren van rechts en de liberalen ‘in
de Novemberdagen wat het rikketik gaan van het kleine hartje betreft, geheel gelijk.’
Daarnaast bestreden de verschillende sprekers het revolutionaire element in mijn
rede van Dinsdag. Enkele bewogen zich op een laag persoonlijk peil, dat
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mij slechts tot verzet prikkelde; maar andere, ik noem den heer Marchant, maakten
indruk op mij. Ik begon meer en meer pijnlijk te beseffen, dat ik te ver was gegaan.
Belangrijk was de bestrijding van den heer Dresselhuys; hij wees de kleinzielige
bewering van de hand, als zou het mij om eigen belang en eigen heerlijkheid te
doen zijn geweest. Het was onder zijn rede van Donderdagmiddag, dat ik de
interruptie plaatste: ‘Het woord staatsgreep is door mij in het geheel niet gebruikt.
De heeren hebben zich een paar dagen opgewonden over voorstellingen, die
volstrekt niet beantwoorden aan hetgeen in deze Kamer door mij uitdrukkelijk is
gezegd.’ En later: ‘Ik heb uitdrukkelijk in mijn rede een paar maal gezegd, dat ik van
geweld niet wilde weten.’ Formeel was dit juist; doch achteraf bezien moet ik
toegeven, dat ik in deze woorden losliet het revolutionaire element in mijn rede van
Dinsdag, dat er, zij het niet geheel bewust, zeker in was opgenomen. In het kabaal,
dat op deze interrupties volgde, gaf een deel der bourgeoisie uiting aan haar
opluchting.
Reeds in twee vergaderingen van Woensdagavond, te Amsterdam, waar Vliegen
en Polak optraden, en te Den Haag, waar o.a. Albarda sprak, was duidelijk gebleken,
wat onze Partij wel en wat zij niet van plan was. Polaks woorden waren een openlijke
verloochening van mijn optreden; Albarda slaagde erin om, zonder iets van het door
ons gezegde los te laten, sprekende met alle kracht, die het tijdstip vereischte, toch
de beweging een weg voor verdere ontplooiing langs evolutionaire baan te wijzen.
Donderdagochtend was de situatie in een fraktievergadering besproken. De
juistheid van Schapers opmerking: ‘Wij hebben onze troeven te veel uitgespeeld.
Wij hebben kans reeds te hebben verloren, vóór wij zijn begonnen’, kon ik niet
geheel ontkennen. Ik sloot mij nu aan bij Vliegen, die betoogde: ‘Nu komt de vraag:
wat kunnen wij er uit slaan?’ Als wij den achturendag be-
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reiken, zeide hij, ‘kan men later zeggen wat men wil van deze beweging, maar dat
resultaat houdt haar op peil.’ Ook Vliegen achtte het een ernstige verzwakking onzer
positie, dat de verdeeldheid in de fraktie direkt naar buiten was gebracht. Van den
Tempel waarschuwde tegen samenwerking met de revolutionairen - de besprekingen,
trouwens, die daarover te Amsterdam met hen werden gevoerd, leidden tot geen
enkel resultaat. ‘De zaak’, zeide hij, ‘moet politiek en parlementair worden
teruggebracht op het plan van 1.1. Zondag.’ Ik verdedigde mijn optreden aldus: ‘Ik
ben blij, dat ik de stemming van groote groepen, die het vertrouwen in ons verloren,
weer op hooger plan heb gebracht. De machtigste elementen onder de arbeiders
zagen in ons het doode punt; dat moest gedaan zijn.’ De weg naar een ander
optreden wees ik aldus: ‘De bedreiging onzer voedselvoorziening door de Entente
is het groote middel om onze strijd om de macht in andere banen dan die van
beroering te leiden.’ Het gemis aan kontakt met de meerderheid der fraktie voelde
ik deze morgen zeer sterk; ik zag in, dat wij op die wijze niet konden voortgaan en
deze overweging vooral leidde mij tot de bovenvermelde interrupties tijdens de rede
van den heer Dresselhuys.
Toen ik Donderdagmiddag uit de Kamer thuis kwam, was ik geheel uitgeput. Mijn
krachten begaven mij. De instorting, die, zooals ik vermeldde, reeds vóór November
dreigde, liet zich niet langer terugdringen. Het was geen politieke ziekte, die mij de
volgende dag dwong, thuis te blijven. Ik voelde mij een gebroken mensch. Dat ik
vertrouwde, door mijn optreden voor de arbeiders veel goeds te hebben bereikt,
blijkt uit hetgeen ik uit de fraktievergadering vermeldde. Maar ik zag nu duidelijk
voor mij, wat voor mij persoonlijk de gevolgen zouden zijn; met die gedachte
worstelde ik de geheele Vrijdag en tengevolge van de zenuwschok, die ik wederom
ondervonden had, kon
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ik haar niet dragen: ik had de zaak aan het rollen gebracht; de Partij moest zich nu
van mijn woorden kunnen losmaken. Ik begreep, dat de tegenstanders mij als
mikpunt zouden kiezen voor hun aanvallen op onze beweging; de socialistische
arbeiders zouden bij de nu volgende afwikkeling der ‘revolutie’ slechts last van mijn
persoon kunnen hebben. En wat wachtte mijzelf, nu ik mijn positie in het politieke
leven van ons land met één slag had vernietigd? Het leven had voor mij geen waarde
meer en ik zag slechts één oplossing. Diezelfde middag heeft Schaper in de Kamer
de taak op zich genomen, die ik, tengevolge van mijn gezondheidstoestand, van
mij af moest leggen. Niet alleen moest op de aanvallen geantwoord worden; vooral
moest de dringende noodzakelijkheid van ingrijpende sociale hervormingen op de
voorgrond worden gebracht. Schaper heeft deze taak op meesterlijke wijze vervuld.
Steeds ben ik hem dankbaar gebleven voor de royale verdediging van mijn optreden,
waartegen hij toch menige bedenking koesterde; hiermee gaf hij het bewijs van zijn
trouw en zijn voorbeeldige solidariteit. Mijn oude strijdmakker had hier menigen
aanval te pareeren, menige hatelijkheid te verduren, die voor mij bestemd waren.
Dat de tegenstanders zich toen hebben gedragen op een wijze, die met zijn waardig
optreden in overeenstemming was, zal niemand kunnen volhouden. In een woelende
kluwen stonden de interrumpeerende tegenstanders om Schaper heen en de
voorzitter bleek niet in staat, de rust te herstellen. Ik had hem een verklaring op
schrift gegeven van mijn bedoeling met de ‘diktatuur van het proletariaat’: niet anders
dan een korte overgangsperiode, totdat een konstitueerende vergadering volgens
algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen gekozen zou zijn. Maar de verklaring,
waarom de heeren drongen, waartoe zij hem presten: de verloochening van Troelstra,
die gaf hij niet.
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De regeering had reeds in het begin van de week maatregelen genomen. Terwijl
de niet-betrouwbare oudere lichtingen werden gedemobiliseerd, werden de vrijwillige
landstorm en personen uit de gedemobiliseerde troepen, die zich vrijwillig ter
beschikking stelden, naar Den Haag gebracht. Na een waarschuwing, dat de
kommunisten tegen Woensdag een aanslag op de stations beraamden, ontvingen
deze, evenals de departementen, die dag een versterkte bezetting. In verschillende
plaatsen doken burgerwachten op; hun aantal werd grooter en hun woord hooger,
naarmate het ‘revolutiegevaar’ zekerder geweken bleek. Het ligt niet op mijn weg,
de geschiedenis der burgerwacht, vrijwillige burgerwacht, vrijwillige landstorm, bond
van regeeringsgetrouwen enz. te schrijven. Evenmin zal ik mij mengen in de nog
steeds niet besliste strijdvraag, wie in werkelijkheid in November 1918 het vaderland
heeft gered: de regeering zelf, òf de Friesche kalvinisten, òf de Limburgsche jongens,
òf een van de vele partikulieren, die zich voor deze eere-positie hebben aangemeld.
De rechtsche arbeidersorganisaties, wier leiders in scherpe taal tegen de
maatschappelijke misstanden toornden, die ingrijpende sociale hervormingen
eischten en tegelijkertijd hun hulp aanboden bij de bestrijding onzer beweging,
vormden voor de regeering een waardevolle steun.
Ik moet hier melding maken van een merkwaardige mededeeling, voorkomend
in een studie van een Franschen socioloog, den heer Bousquet, over ‘De sociale
ontwikkeling in Nederland.’ Hij vertelt, dat in de loop van den 11den November,
Maandag, een bijeenkomst van leiders der Katholieke partij zich een oogenblik de
vraag had gesteld, ‘of men niet, als het geval zich voordeed, zou handelen gelijk
het Duitsche Katholieke Centrum had gedaan, maar het besliste besluit werd
genomen, om in alles het huis van Oranje te steunen.’ Het Duitsche Centrum had
zich immers
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onmiddellijk met de revolutie en de republiek solidair verklaard! In 1923 is deze
onthulling uitvoerig in de pers besproken; veel van hetgeen door Bousquet is verteld,
is weersproken en ik wil gaarne aannemen van den Katholieken vakbondleider
Serrarens, - van wien Bousquet deze belangrijke inlichting had ontvangen -, dat
hier niet van een bijeenkomst der leiders van de Katholieke partij, maar van de
Katholieke vakbeweging sprake is. Vastgesteld moet echter worden, dat niet
weersproken is, wat voor mij het belangrijkste is: dat ook de Katholieke arbeiders
zoodanig onder den indruk van de Duitsche revolutie waren, dat zij, vóórdat ik mijn
Rotterdamsche rede had gehouden, medewerking aan een revolutie in plaats van
steun aan de regeering hebben overwogen.
Ook in Limburg scheen men zoozeer van de komst van een revolutionaire situatie
overtuigd, dat daar, zooals het Limburgsch Dagblad in 1928 schreef, reeds op 9
November tot oprichting van een burgerwacht besloten is. Of deze organisatie in
staat zou zijn geweest, om in de eerste dagen een revolutionaire beweging in
Zuid-Limburg te keeren, mag op goede gronden worden betwijfeld, maar duidelijk
is, dat deze kontra-revolutionaire maatregelen zijn genomen, vóórdat er van onze
zijde nog iets was voorgevallen. Den 11den had te Roermond een laatste
voorbereidende bespreking plaats en reeds de 12de verscheen de
burgerwachtoproep van dr. Poels.
Ik heb in deze dagen blootgestaan aan verschillende pogingen, mij tot een
onvoorzichtigheid te provoceeren. Deze daden, die evenmin als het afluisteren van
telefoongesprekken onzer plaatselijke Haagsche leiders, in opdracht van de regeering
schijnen te zijn geschied, moeten dus van het initiatief van lagere autoriteiten,
waarschijnlijk van de generale staf, zijn uitgegaan. Woensdagmiddag werd ik in de
Kamer opgebeld door iemand, die mij dringend wenschte te spreken. Ik ont-
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ving den man een uur later in een spreekkamer en had onmiddellijk den indruk, met
een rechercheur te doen te hebben. Hij bood aan, mij nog dezelfde dag driehonderd
revolvers met bijbehoorende munitie te leveren. Ik antwoordde slechts: ‘Mijnheer,
met dergelijke wapens strijd ik niet!’ en verliet het vertrek. Uit Limburg ontving ik
een brief in nagemaakt Duitsch geschreven, waarin mij een partij wapens werd
aangeboden; ik behoefde slechts, poste restante, f 7,50 te sturen. Ik achtte het het
best, de brief aan één mijner vrienden te laten lezen en hem daarna te verscheuren.
Nog een enkel woord over het misbruik, dat de organisatoren der
kontra-revolutionaire demonstraties der volgende weken van de persoon der koningin
hebben gemaakt, waarbij de regeering, of zij wilde of niet, wel mee moest. Terwijl
iedereen kon begrijpen, dat, zooals spoedig is erkend, het uitspannen der paarden
voor de koninklijke koets bij de Oranjebetooging op het Haagsche Malieveld
zorgvuldig was ingestudeerd, werd er naar buiten de valsche schijn van spontaniteit
aan gegeven. In andere steden volgden dergelijke betoogingen. Zonder tekort te
doen aan het element van oprecht enthusiasme, dat bij verschillende deelnemers
aan deze betoogingen aanwezig was, wil ik niet nalaten hier te wijzen op de zeer
ernstige gevolgen, die zij hebben gehad. Reeds dadelijk was namens onze beweging
duidelijk genoeg verklaard, dat onze poging, de staatsmacht in handen te nemen,
niet tegen de koningin was gericht; wij hadden meer reëele bedoelingen. Toch heeft
men het, terwijl men beter kon weten, bij de propaganda voor de burgerwachten
enz. steeds weer voorgesteld, alsof Troelstra en de zijnen de koningin hadden
bedreigd; toch heeft de koningin zich gesteld of laten stellen tegenover de
socialistische arbeidersbeweging. In die dagen is tusschen het koningschap en de
steeds groeiende socialistische arbeiders-
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beweging in ons land een afgrond ontstaan, die onoverbrugbaar schijnt. De koningin
is in de partijpolitiek gehaald, is het verzamelpunt geworden van al wat
anti-socialistisch is.
Reeds in 1918 is daartegen van burgerlijke zijde gewaarschuwd. Professor
Kranenburg protesteerde in de ‘Vrijzinnig Demokraat’ niet alleen tegen den ‘onedelen
Byzantijnschen vorm’, die de betoogingen aannamen door ‘het zichzelf voor de
zege-wagen spannen.’ Hij waarschuwde, dat de rechtsche partijen - de liberalen
waren echter verre van onschuldig! - hoog spel speelden door de koningin in de
politiek te betrekken. ‘Een huldiging door een politiek vereenigd deel des volks heeft
als onverbrekelijke tegenhanger de verwensching van een ander deel.’ De Nieuwe
Rotterdamsche Courant verklaarde nog in November, dat er in dit opzicht
‘onnadenkend’ gehandeld was; gevaarlijk is het, ‘indien wij de koningin voor een
bepaalde groep gaan opeischen als de personifikatie van hetgeen in die groep
omgaat, haar beweegt en voortstuwt.’ Het onvermijdelijk gevolg moest zijn, dat het
koningschap ‘in plaats van vereenigingspunt te zijn, twistpunt gaat worden.’ In de
Kamer sprak op 6 December de heer Treub in gelijke geest: men moest de kroon
niet mengen ‘in de strijd tusschen de maatschappelijke evolutie en de
maatschappelijke revolutie’. Erger achtte hij het, dat in de loop der manifestaties de
koningin was geworden tot de ‘onwillekeurige propagandiste’ voor de katholieke
organisaties.
Nu gingen dus den liberalen de oogen open; maar het was reeds te laat. Als de
sociaal-demokraten zich afzijdig houden bij Oranje-manifestaties, pleegt men dat
‘kleinzielig’ te noemen en ons te verwijzen naar de verhouding tusschen socialisme
en monarchie in Engeland en in de Skandinavische landen. Men vergeet daarbij,
dat het het koningschap is, dat in die landen een andere positie heeft gekozen in
de binnenlandsche
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politiek. Nu door een valsche voorstelling van onze bedoelingen in 1918 voor de
massa van ons volk Oranje en anti-socialisme synoniem zijn, is voor een partij van
karakter geen andere houding mogelijk, dan de koele afzijdigheid, die onze menschen
terecht tegenover alles, wat met de monarchie in verband staat, in acht nemen. Niet
wij zijn het, die tenslotte hierbij zullen verliezen.
In de loop van deze week had Het Volk de oprichting gemeld van het ‘Komitee van
Vier’ uit de besturen van Partij en Vakbeweging ‘met volmacht om tot het kongres
namens de organisaties beslissingen te nemen in alle omstandigheden, waarvoor
de beweging mocht worden geplaatst’. Volgens het oorspronkelijk plan zou ik op
het kongres van 16 en 17 November als inleider optreden. Vrijdag schreef ik aan
de kommissie, dat ik van die taak wenschte te worden ontheven: ‘De zaak staat,
dunkt mij, zoo, dat van een doorzetten eener revolutionaire aktie onder de bestaande
omstandigheden geen sprake zijn kan. Het is slechts de vraag, uit de door ons
geschapen toestand de noodige winst te halen.... Dat die winst door een ander dan
mij moet worden binnengehaald, ligt voor de hand. Ik ben en blijf voorloopig het
leelijke beest. De beweging zal meer direkt resultaat van het gebeurde verkrijgen,
naarmate het schijnt, dat dit niet door mij, maar op mij of ondanks mij wordt
behaald.... Ik zal waarschijnlijk uit het gebeurde voor mij zelf verdere konsekwenties
trekken, maar dat komt later.... Laat de toon ferm zijn. Het komt er nu op aan,
eendracht te toonen. Juist om die te bevorderen, blijf ik weg. Ik weet wel, dat dit te
mijnen nadeele zal worden uitgelegd, maar dat komt later wel terecht.’
Van de wijze, waarop het kongres op mijn wegblijven zou reageeren, wilde ik mijn
verdere houding laten afhangen. Het kongres was een schitterende uiting van
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de onbreekbare kracht en eenheid onzer beweging. In de inleidingen van Vliegen,
Wibaut en Oudegeest en in de met algemeene stemmen aangenomen resolutie
werd de juiste krachtige toon aangeslagen bij het eischen der hervormingen, waarop
nu alle kracht moest worden gekoncentreerd. Dat de sprekers mijn optreden geheel
loslieten, bleek uit verschillende van hun uitlatingen. De wettige weg zou niet worden
verlaten, doch Oudegeest dreigde nadrukkelijk, dat in het uiterste geval de
algemeene werkstaking zou worden toegepast. Na de inleiders kwam Moltmaker
aan het woord. Hij was het, die de woorden sprak: ‘Het kongres moet Troelstra
uitnoodigen, hier morgen tegenwoordig te zijn.’ Op ondubbelzinnige wijze stemde
het kongres met zijn woorden in. Steeds ben ik Moltmaker voor deze woorden van
trouw en vriendschap dankbaar gebleven. Het is begrijpelijk, en ik kan het zonder
een gevoel van wrok vaststellen, dat er op dat oogenblik personen in de leiding
onzer beweging waren, die mij wilden loslaten. Zij beschouwden mij als gevaarlijk.
Door de woorden van Moltmaker en de overweldigende instemming, die deze
woorden bij de massa der afgevaardigden vonden, was de zaak in een oogenblik
beslist.
Het was tegen half zeven, dat mij dien avond het volgende telegram bereikte van
mijn vriend de Roode: ‘Nadat de inleidingen zijn gehouden verklaart Moltmaker, dat
het kongres Troelstra moet uitnoodigen, morgen hier te komen om hem te verklaren,
dat wij hem nimmer zullen loslaten. Dit wordt begroet met geestdriftig gejuich.’ Men
begrijpt, wat dit telegram in de gegeven omstandigheden voor mij beteekende. Een
uur later ontving ik het telegram, waarin de kongresleiding mij officieel de wensch
der vergadering overbracht.
Den volgenden ochtend ben ik naar Rotterdam gegaan. Het is mij nog steeds niet
mogelijk, zonder ontroering
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aan de ontvangst op het kongres terug te denken. De trouw, de kameraadschap,
die ik in dat zware en voor mijn verder leven beslissende uur van de socialistische
arbeiders heb ondervonden, kunnen niet met woorden worden beschreven. Ik stond
daar en voor mij was een zee van juichende, ontroerde makkers. De heer Hans,
die het kongres bijwoonde, beschrijft het oogenblik met eenvoudige woorden: ‘En
aan het eind verscheen Troelstra zelf. Geweldig was de ovatie, die hem ten deel
viel. Mannen en vrouwen schreiden, en zongen bevend de Internationale. Troelstra
stond doodsbleek op het podium. Het was een diep-roerende uiting van
aanhankelijkheid.’ Eén onzer jongeren, Koos Vorrink, schreef: ‘Het was midden in
de redevoering van den afgevaardigde der handels- en kantoorbedienden, dat het
publiek in de zaal Troelstra door een deur op het tooneel zag verschijnen.
Minutenlang barstte deze menigte uit in gejuich en gejubel en daverend handgeklap,
terwijl hij naar voren trad, moeilijk bedwingend, wat zijn ziel beroerde en voortdurend
houdend dien pijnlijken ernst op zijn gelaat. Hij groette die menigte van arbeiders
met een zoo groot en mild gebaar, als drukte hij hen allen persoonlijk de hand, ter
bezegeling van hun onverbrekelijk bondgenootschap. En toen brak los, hier en daar
en overal, schor, wild, onstuimig en geschroeid van ontroering, een onverstaanbaar
lied, dat eindelijk opsteeg tot een donderend refrein van de Internationale’.
Daarna moest ik spreken. Ik dankte het kongres voor het bewijs van eenheid,
tegenover de tegenstanders geleverd, en ik dankte speciaal Schaper ‘voor de
heldhaftige houding, die hij heeft ingenomen tegen de schreeuwende bende in, een
houding, die voor mij onvergetelijk zal zijn’. Ik verklaarde, dat de partijgenooten niet
gebonden waren ‘aan verschillende praktische konklusies, door mij genomen’ en
dat ik mij verplicht gevoelde, te erkennen, dat ik ‘de machtsverhoudingen’ niet ge-
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heel juist had gezien. Ik herinnerde aan den indruk van de Duitsche revolutie: ‘Ik
weet, mijne vrienden, dat gij voelt de ziel, het hart, het vurig onstuimig verlangen
en de revolutionaire zin, die leeft in elk sociaal-demokraat.... Ik heb in dit opzicht,
ik moet het eerlijk zeggen, ik heb niet getoond dat weerstandsvermogen te bezitten
tegen den machtigen indruk van dat gebeuren, dat voor een koel en bezadigd en
taktisch leider van de beweging gewenscht ware geweest.’ Tot hen, ‘die nog de
machthebbers in ons land zijn’, zeide ik: ‘Wij hebben elkaar deze week in de oogen
gezien; wij hebben elkanders macht gemeten, wij hebben elkander onze eischen
laten hooren en wat zullen wij nu doen? Van onze kant geven wij toe. Wij erkennen,
dat gij nog de machtigste zijt, dat gij sterker zijt dan deze en gene onder ons heeft
gedacht en daarmee moeten wij toegeven, dat gij vooralsnog uw plaats daar zult
behouden.’ Ik voegde daar echter aan toe, ‘dat wat vandaag is, morgen niet behoeft
te zijn.’ Verder riep ik de regeering toe: ‘Wij hebben gedrongen, gij zijt bezig te
volgen: maak het werk, dat niet alleen wij, maar ook de arbeiders, die achter u staan,
u opdragen, zoo spoedig mogelijk af.’
Over de beginselvragen, die aan mijn optreden vastzaten, sprak ik slechts terloops.
Bij de diskussies kwamen de twee standpunten, die in onze beweging tegenover
elkaar stonden, beide tot uiting; Heykoop verdedigde nog eens op vurige wijze de
zienswijze, die ook de mijne was. Hij heeft zich in die dagen goed gehouden, èn als
arbeidersleider, èn als loyaal vriend. Iedere poging, mij te zijnen koste te ontlasten,
moet ik als onjuist afwijzen. Van de redevoeringen der andere groep was die van
ds. Horreus de Haas zeker de belangrijkste.
Bij vergelijking van het door mij gesprokene met de aanteekeningen, die ik
Zaterdagavond voor mijn redevoering had gemaakt, blijkt, dat ik mij toen had voor-
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genomen te zeggen, dat ik onder den indruk van het oogenblik als partijleider
‘beneden mijn taak’ was gebleven en niet zou nalaten ‘de konsekwenties, uit één
en ander voor mij persoonlijk voortvloeiende, te trekken.’ Zondag echter sprak ik de
hoop uit, dat ik aan de strijd voor vervulling onzer eischen zou kunnen deelnemen.
Het onvergelijkelijk blijk van vertrouwen, mij door de socialistische arbeidersbeweging
geschonken, had mij genoopt, mijn beslissing over al of niet terugtreden uit te stellen.
Rotterdam was ter eere van ons kongres zwaar bezet, het stadhuis met mitrailleurs
versterkt. De burgemeester was over zijn afkeer van de hulp van soldaten
heengestapt. Na wat ik boven over den heer Zimmerman heb meegedeeld, is het
psychologisch wel verklaarbaar, dat hij diezelfde dag op mijn persoon een fellen en
nijdigen aanval richtte. Het was bij gelegenheid van een prijsuitdeeling bij een
voetbalmatch, dat hij zich niet kon weerhouden over mij te zeggen: ‘Die man, dames
en heeren, is vandaag even opgestaan uit zijn bed om op 't kongres in 't cirkus te
komen zeggen, dat hij zich vergist heeft, maar gelukkig, dat de overheid zich maar
niet vergist heeft.... Als de overheid niet zoo krachtig had ingegrepen, wapperde nu
misschien de roode vlag van ons stadhuis. Als er op de Hoogstraat een kwajongen
een opstootje veroorzaakt, loopt hij de kans voor eenige weken te worden
opgeborgen, maar deze man, die 't heele land in beroering brengt, heeft zich vergist
en.... gaat naar bed.’
Over de beteekenis van de gebeurtenissen der laatste weken was ik nog niet met
mijzelf tot klaarheid gekomen. Evenmin voelde ik mij in staat, reeds te beslissen, of
ik mij uit de Kamer, wellicht ook uit mijn geheele politieke werk zou terugtrekken.
Lichamelijk was ik uitgeput. In deze omstandigheden moest ik volkomen rust nemen
en op de uitnoodiging, de P.B.-ver-
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gadering van 22 November bij te wonen, antwoordde ik met de volgende brief:
‘Waarde partijgenooten. Aan mijn voornemen, de P.B.-vergadering van morgen bij
te wonen, kan ik wegens den indruk, die het gebeurde der laatste twee weken op
mijn physiek heeft gemaakt, geen gevolg geven. Ik moet er uit, èn om mij te
herstellen, èn om de zaak zelve geestelijk te verwerken. Mijn rusttijd zal te lang
duren, om lid van de Kamer te kunnen blijven, daar er druk hervormingswerk is te
wachten, waarbij het op onze stemmen zal aankomen. Daarom zal ik mijn ontslag
nemen. Wij kunnen dan voor de volgende verkiezingen, die niet zoo heel ver af
zullen zijn, verder beslissen. Ik heb behoefte mijnen medeleden in de leiding onzer
beweging, (P.B., leiding N.V.V. en Kamerfraktie), mijn groot leedwezen uit te drukken
over de moeilijke positie, waarin ik hen door mijn optreden heb gebracht. Wat de
kern der zaak betreft, konstateer ik een verschil van opvatting, dat in ons tijdschrift
nader kan worden behandeld. Het kan zijn - en het is ook gewenscht - dat de stoot,
thans aan een snelle en ernstige behandeling van ons program gegeven, dat verschil
praktisch van geen groote beteekenis zal maken. Op het binnenhalen van den oogst
zal in elk geval ons streven gericht moeten zijn. Ik verzoek u, voorloopig één der
plaatsvervangers in het I.S.B. aan te wijzen, mij te vervangen, totdat ik mij weer in
staat gevoel, dat deel van mijn werk op mij te nemen. Absolute rust, mij reeds zoo
vaak door mijn dokter aanbevolen, hoop ik thans voor eenige tijd te nemen. - Met
beste groet - Troelstra’
Het is te begrijpen, dat er in deze vergadering van het P.B. scherpe woorden
vielen over mijn ‘onorganisatorisch’ optreden. Voor enkelen stond het reeds vast,
dat de positie onzer beweging ernstig was verzwakt. Een lid verklaarde zelfs, het
te betreuren, dat ik ondanks mijn oorspronkelijke weigering toch op het Rotterdamsch
kongres verschenen was, nu ‘kwam de be-
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weging, waarmee het avontuur werd afgewezen, niet tot haar recht.’ Zeer juist schijnt
mij de opmerking van de Roode: als de groote meerderheid der leiding werkelijk
zoo absoluut Troelstra's opvattingen verwierp, had zij dat in de voorbereidende
bijeenkomsten, waar Troelstra duidelijk genoeg toonde, waar hij heen wou,
nadrukkelijk moeten vaststellen: ‘Dat de Nederlandsche arbeidersbeweging een
krachtige stoot voorwaarts kreeg en de vervulling van een verreikend program
althans grootendeels waarschijnlijk is, hebben wij aan hem te danken.’ Namens de
plaatselijke leiding te Rotterdam werd verzekerd, dat zij het met mijn optreden in de
Maandag avond vergadering volkomen eens was geweest. Het doet mij goed, de
rede te lezen, door Kleerekoper in deze vergadering gehouden; hij zeide o.a.: ‘Bij
de beoordeeling van Troelstra's daad moeten wij in het oog houden, dat hij vele
jaren lang telkens weer in de noodzakelijkheid geweest is, zich op gewichtige
oogenblikken uit te spreken en dit ook deed, zonder dat daartegen bezwaar gemaakt
werd. Het gaat niet aan, daar nu incidenteel over te vallen.’ Zijn konklusie was: ‘Van
het P.B. ga een aandrang op Troelstra uit om in de Kamer terug te keeren als de
politieke woordvoerder der fraktie.’ Met dit voorstel ging de meerderheid van het
P.B. echter niet mee. Wel werd besloten een kommuniqué te publiceeren, waarin
het heet: ‘De vergadering bevestigde unaniem de mededeelingen, door den
partijvoorzitter gedaan op het Rotterdamsch kongres, behelzende, dat het plan van
aktie, als door Troelstra in zijn Rotterdamsche rede werd ontwikkeld, in twee
gekombineerde vergaderingen der besturen van Partij en N.V.V. was afgewezen
en het P.B. daarvoor dus geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden.’ De inhoud
van dit kommuniqué bevat een ernstige onjuistheid. Slechts voor één vergadering,
die van Zondagavond 10 November, kan van een afwijzen mijner inzichten gesproken
worden. In de
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vorige bijeenkomsten was, zooals ik uitvoerig heb aangetoond, geen beslissing
genomen en hadden mijn ideeën bij velen instemming gevonden.
Ik zal maar niet veel zeggen over het interview, dat van Kol, die tijdens de
spannende gebeurtenissen in België had vertoefd, zich zoodra hij de grens
overschreden had, liet afnemen. Zijn absolute verloochening van mij werd door de
burgerlijke pers en in de Kamer natuurlijk met vreugde begroet. In de Eerste Kamer
gaf Vliegen zijn zuiver-parlementaire opvatting van onze taktiek in een rede, die
sterk de aandacht trok. In overleg met Ankersmit besloot ik toen, in Het Volk mijn
standpunt te handhaven, opdat het niet naar buiten zou schijnen, dat de Partij zich
reeds definitief op één der beide richtingen had vastgelegd. Ik deed dit in de vorm
van een brief aan de partijgenooten, opgenomen in Het Volk van 28 November. In
eendrachtige strijd, schreef ik, had onze beweging nu den oogst binnen te halen.
‘Intusschen zal het verder verloop der revolutionaire gebeurtenissen in Europa ook
op Nederland zijn invloed blijven uitoefenen. Hoewel niemand het resultaat daarvan
kan voorspellen, is er zeker thans minder reden dan ooit om de mogelijkheid van
de verheffing der arbeidende klasse als leidende faktor in ons staatswezen, langs
andere dan zuiver parlementaire weg te ontkennen.’ Toen het nu in de burgerlijke
pers werd voorgesteld, alsof ik in dit artikel, over de hoofden der andere leiders
heen, kontakt zocht met de arbeiders, kwam Schaper mij in Het Volk van 4 December
in een uitvoerig artikel van repliek dienen. Hij verzette zich daarin tegen ‘een
persoonlijk régime.... dat buiten kongresuitspraken om steunt of steunen wil op den
onbewezen wil van het gros der partijgenooten.’ Dit artikel wekte op zijn beurt in de
Partij veel verzet, doch terwille van de eenheid der beweging werd de diskussie
tijdelijk gesloten. Ik heb op dit artikel niet geantwoord, doch ik handhaafde mijn
standpunt in een ‘Persoon-
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lijke verklaring ten dienste van de propagandisten’; ik wilde, schreef ik daar, ‘geen
voet geven aan het denkbeeld, alsof ik met mijn verklaring van ongelijk inzake de
berekening der machtsverhoudingen, ook principieel van een komen tot de macht
langs revolutionaire weg zou hebben afgezien.’
Ik vertrok daarop tot herstel van krachten naar Zwitserland; spoedig zou ik daar
aan de pogingen tot herstel der Internationale kunnen meewerken.
Het Komitee van Aktie, door het Rotterdamsch kongres benoemd, organiseerde
in het land tallooze vergaderingen om aan onze eischen kracht bij te zetten. Het
sukces was boven verwachting groot; er bleek geestdrift en kracht in onze beweging
te zijn gekomen. Intusschen was in de Kamer de zaak met de rede van Schaper
niet afgedaan. Onzerzijds werd, vooral in de redevoeringen van van den Tempel
en Oudegeest, elk voornemen tot een ‘greep naar de macht’ absoluut ontkend.
Eveneens echter werd de van verschillende zijden geëischte plechtige verklaring,
dat de socialistische arbeidersbeweging nooit de wettige wegen zou verlaten,
geweigerd. Bij de begrootingsdebatten bleek de onder de druk der omstandigheden
opgekomen hervormingsgezindheid van vele vroeger konservatieve heeren nog in
leven te zijn. Behalve aan de sociale hervormingen, waarop men zich nu eens had
vastgelegd, werd speciale aandacht aan de urgentie van een Grondwetsherziening
besteed. In een krachtige rede wees Schaper op het dreigende reaktie-gevaar. ‘De
nieuwe omstandigheden hebben’, zeide hij, ‘den heeren geleerd, elkaar te vinden
over de antithese heen in de strijd tegen de sociaal-demokraten.... Tegen de
revolutie, was de leus, wekenlang, nadat men reeds goed wist, dat van die revolutie
niets kwam; terwijl men reeds op de Beurs, onmiddellijk na de uitlatingen van
Troelstra en van mij had gehost, gedanst en gelold over het zoogenaamd aflasten
van die revolutie.’ Door verschil-
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lende tegenstanders en in vrijwel de geheele pers werd min of meer duidelijk
gezinspeeld op de onmogelijkheid, dat ik verder als politiek leider zou blijven
optreden.
In het algemeen moet worden toegegeven, dat van een onweerstaanbare
revolutionaire beweging in November 1918 geen sprake is geweest. In die dagen
van beroering en tallooze onkontroleerbare geruchten was het niet mogelijk,
daaromtrent een juist beeld te verkrijgen. Mijn voorstelling van den invloed, die de
Duitsche revolutie op ons volk moest uitoefenen, is overdreven gebleken. Achteraf
gezien is het begrijpelijk, dat voor de meesten het gevoel van ontspanning, door
het einde van den oorlog opgewekt, de indrukken van de revolutie in Duitschland
moest overstemmen. Ik kan mij troosten met de wetenschap, dat ook een groot deel
der bourgeoisie en der machthebbers een revolutie onvermijdelijk achtte. Wie
herinnert zich niet, hoe officieren, politiemannen, ambtenaren enz. om strijd
verklaarden, dat zij ‘natuurlijk’ met genoegen het nieuwe socialistische bewind
zouden dienen? In November 1928 heeft prof. Aalberse er nog eens aan herinnerd,
hoe de liberale werkgevers overstuur waren; hoe velen aanstonds de 44- of 45-urige
werkweek invoerden en bovendien zich haastten, dit aan Schaper te melden, omdat
die natuurlijk als Minister van Arbeid zou optreden. Terzelfder tijd herinnerde de
Haagsche Post eraan, ‘dat in de dagen, toen Troelstra zich vergiste, het geheele
Nederlandsche volk zich eveneens vergiste.’ Het Handelsblad herdacht in 1928
‘den epidemischen angst’, die ‘politici, publicisten, hooge funktionarissen, wier
verleden allerminst reden gaf dat te verwachten, geheele of gedeeltelijke instemming
deed betuigen met de eischen der S.D.A.P. of zich deed neerleggen bij de fataliteit
van een omwenteling’. In zijn boven-geciteerd artikel schrijft prof. Aalberse nog
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naar aanleiding van de revolutieangst der liberalen: ‘Kwamen er niet politici bij de
regeering smeeken, om toch onverwijld eenige sociaal-demokraten in het ministerie
op te nemen?’Mij is bekend, dat dat al Maandag is geschied! Ik mag wijzen op de
mededeeling van Vliegen, dat hij op 13 November 1918 bezoek ontving van de
hoofdredaktie van de Telegraaf, die hem verklaarde, op bepaalde voorwaarden
bereid te zijn, met de Telegraaf en de Courant een revolutionair bewind te steunen.
Nog zie ik in een groote fotografiewinkel in de Wagenstraat mijn portret in het midden
van de etalage prijken. Het is niet noodig, hier meer symptomen van dezen aard te
vermelden. Iedereen kan het gegevene met herinneringen uit eigen omgeving
aanvullen.
Een algemeene vergissing dus ten aanzien van de onvermijdelijkheid van een
revolutionaire situatie. Niet een vergissing in de machtsverhoudingen, zooals ik het
op 17 November te Rotterdam zou noemen. Het is mijn stellige indruk, dat er, althans
de eerste dagen, van het ontwikkelen van tegenrevolutionaire kracht niet veel
gekomen zou zijn. De heerschende klasse was eerder gereed, om van haar macht
afstand te doen, dan de arbeidersklasse, om die macht te grijpen.
Ik geef hier de belangrijkste resultaten van een nu door mij ingesteld onderzoek
naar de stemming in enkele deelen van ons land in November 1918.
Van het gerucht, dat ook andere burgemeesters, o.a. die van Utrecht en Den
Haag, een dergelijke houding zouden hebben aangenomen, als de heer Zimmerman,
heb ik bij nader onderzoek geen bevestiging gevonden. In geen van beide steden
kon overigens van een eigenlijke volksbeweging worden gesproken. In Utrecht bleef
de revolutie tot de fantastische plannen van een enkeling beperkt. Zeker echter is,
dat er bij de leiding van het garnizoen groote angst heerschte; door iemand, die het
weten kon, is mij verzekerd, dat een honderd doelbewuste mannen voldoende waren
geweest, om, - na-
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tuurlijk tijdelijk - de stad Utrecht ‘om te zetten.’
Ook de verhalen, die over een revolutionaire stemming op de vloot de ronde
deden, blijken sterk overdreven te zijn geweest. Een van de leiders van het
marinepersoneel heeft mij later geschreven: als wij het sein hadden gegeven, was
de vloot achter ons geweest. Doch meer dan een bevestiging van het bekende feit,
dat de sympathieën van de marinemannen in meerderheid naar de moderne
arbeidersbeweging gingen, beteekent dat niet. Van een spontaan oplaaien van
revolutionair verzet kon op de vloot niet worden gesproken.
In ‘Het Anker’, het orgaan van de Bond voor Minder Marine Personeel, was met
afkeuring over de Harskamprelletjes gesproken en waren in een uitvoerig artikel de
soldatenraden voor Holland afgewezen. De bond beperkte zich tot het stellen van
vergaande hervormingseischen. Ook op de vloot was de revolutie-stemming in de
eerste plaats aanwezig bij de autoriteiten en was het initiatief aan die zijde. Het
ongelooflijke feit deed zich voor, dat de schout bij nacht de besturen der organisaties
tot een bespreking uitnoodigde op 12 November en hen daar vroeg, of zij bereid en
in staat waren, de orde te handhaven. De besturen, die niet onmiddellijk hun troeven
uit handen konden geven, zeiden nader overweging toe en schreven twee dagen
later, dat deze vraag ‘in zijn algemeenheid niet te beantwoorden’ was. Zij drongen
wederom op het inwilligen van de oude eischen aan en ontwikkelden een program,
dat als basis kon gelden voor de door den minister toegezegde demokratische
hervormingen in de weermacht. Uit één en ander trokken de autoriteiten de konklusie,
dat de vloot onbetrouwbaar was: de schepen werden ontwapend, door de sluitstukken
uit de kanonnen en de grendels uit de geweren te nemen. Men had het
marinepersoneel er niet naar behandeld, om trouw door alles heen te kunnen
verwachten.
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Naast Rotterdam waren in November twee haarden van zelfstandig revolutionair
verzet aan te wijzen: Groningen en Zuid-Limburg, twee grensgebieden, waar men
het meest onmiddellijk de weerslag van de Duitsche revolutie onderging. Op de
Groningsche dorpen was men in breede kringen minstens even overtuigd van de
komst der verwachte revolutie als in de stad; in vele plaatsen waren de
voorbereidende maatregelen gereed. Kort tevoren had te Groningen een gewestelijke
vergadering plaats gehad, waar Matthijsen voor het P.B. aanwezig was. Ondanks
een enkel principieelparlementair geluid bleken de aanwezigen in groote meerderheid
overtuigd, dat de zaak hier even gemakkelijk zou verloopen als in Duitschland.
Maatregelen werden voorbereid, om, ook zonder medewerking van de boeren, de
landbouw gaande te houden. Een kommissie, die in de komende aktie de leiding
op zich zou nemen, werd gevormd; verder wachtte men met spanning de
gebeurtenissen in Holland af. De 14de had in de stad Groningen een enthusiaste
vergadering plaats, waar Rugge een felle rede uitsprak; met de uitroep ‘leve de
sociale revolutie’ ging de menigte uiteen. Uit het provinciaal partijweekblad van die
week blijkt een zelfde geest: ‘Een stelsel handhaven, dat heeft afgedaan, kan
niemand. In de ons omringende landen is dat gedemonstreerd, de een na den ander
treden de machthebbers terug of onderwerpen zich aan de nieuwe orde.’ De
Groningsche kameraden van het platteland, niet slechts bereid, maar ook belust,
begroetten bij zijn terugkeer hun afgevaardigde naar het Rotterdamsch kongres
met de vraag: ‘Gaat het door?’
Zuid-Limburg had den oorlog van nabij gezien; nu scheen het te zullen worden
meegenomen door de revolutievloed. Bovendien was in die streek, tengevolge van
de smokkelhandel, de materieele nood grooter dan elders. De mijnwerkersstaking
van 1917 had bewezen, dat de mijnwerkers bereid waren, het parool van onze
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beweging te volgen. Ook Maastricht had zijn hongerdemonstraties gehad; na de
jarenlange onzekerheid en nood had zich daar van groote bevolkingsgroepen een
onverschilligheid meester gemaakt, die tot alles kon leiden. De algemeen
anti-Duitsche stemming, in het begin van den oorlog door de Duitsche gruwelen in
België veroorzaakt, had zich op den duur toegespitst in haat tegen de autoriteiten,
tegen den keizer vooral, die voor den arbeider het symbool van het Pruisisch
geweldsysteem was; een algemeen-opstandige gezindheid heerschte reeds lang.
Zoo was de Maastrichtsche arbeidersbevolking in beweging gekomen, vóórdat
er iets van mijn redevoeringen bekend kon zijn. Reeds in de week vóór 10 November
had de Katholieke arbeidersbeweging zich tot een protest-aktie tegen de gebreken
der distributie genoodzaakt gezien. Op 2 November had de vereeniging St. Jozef
een telegram aan den minister gestuurd, waarin deze woorden voorkwamen:
‘Bevolking onrustig in hooge mate.’ In de volgende week kwamen ook de militairen
in beweging.
In deze opgestapelde brandstof werkte het bericht van de vlucht van den Duitschen
keizer als een vonk. Duizenden waren op de been, in steeds groeiende opwinding,
toen het eerst ongelooflijk klinkende berichtwaarheid bleek; de menschen omhelsden
elkaar op straat: nu was het einde van alle ellende gekomen. De leiding onzer
Maastrichtsche beweging heeft zich in die dagen uitstekend gehouden. Zoowel met
de soldaten als met de arbeiders werden grootsche optochten en vergaderingen
georganiseerd. In een Katholieke vergadering van de 14e zou de aalmoezenier
klagen over de groote belangstelling, door de bevolking aan de socialistische
optochten bewezen. Alles was voorbereid, om het bewind in handen te nemen.
Doch zeer juist zagen de verantwoordelijke personen - ik noem mijn vrienden Grabal
en den bekwamen leider der Maastrichtsche be-
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weging, Paris - in, dat Zuid-Limburg niet op zijn eentje kon optreden: zij wisten de
beweging in handen te houden, plunderingen en bloedige botsingen te voorkomen,
en wachtten, evenals de Groningers, de gebeurtenissen in de groote steden af.
Moeilijker en niet minder gespannen was de toestand in de mijnstreek. Het kon
niet anders, of het nauwe kontakt met Aken, waar in de arbeiders- en soldatenraden
hun kameraden de macht in handen genomen hadden, moest de Limburgsche
mijnwerkers tot voorbereidingen voor een dergelijk optreden brengen. Men was
overtuigd, zonder moeite de mijnen in handen te zullen krijgen. Toch hielden de
gematigden, die voor een avontuur op eigen gelegenheid terugdeinsden, de
overhand, en men besloot ook hier op het parool van de leiding in Holland te wachten.
Op 12 November had te Heerlen een besturenvergadering plaats; het daar
verhandelde is afgeluisterd, hetzij door een gat in de muur, hetzij door een verrader
binnen de muren; vervolgens is er het noodige bij gefantaseerd en is het verhaal
door de kontra-revolutionaire redders van ons land verspreid. Het verzinsel, dat
daar een aanslag op het leven van den Katholieken leider dr. Poels zou zijn beraamd,
kan door ieder, die iets van de geest onzer beweging weet, als onwaar worden
herkend. Juist is, dat het revolutionair bewind in Aken iets van de Hollandsche
kameraden verwachtte en het ligt voor de hand, dat van die zijde hulp werd
toegezegd, terwijl daarover door onze menschen besprekingen te Aken zijn gevoerd.
De eerste dagen was er van de nieuwe ‘burgerwacht’ geen ernstig verzet te
verwachten geweest en toen na 17 November de besluiten van het Rotterdamsch
kongres bekend werden en men begreep, dat het ‘niet door zou gaan’, maakte zich
van velen een groote teleurstelling meester.
Ik heb mij ten slotte bezig te houden met de vraag,
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wat de politieke gevolgen van mijn Novemberredevoeringen zijn geweest. Allereerst
moet worden vastgesteld, dat er geen sprake was van de verzwakking der
socialistische arbeidersbeweging, die enkele partijgenooten in de eerste weken na
12 November vreesden of reeds meenden waar te nemen. In tegenstelling tot 1903
ging het aantal abonné's van Het Volk snel vooruit. Op het kongres van 1919 kon
Vliegen melding maken van een stijging van 30.000 tot 40.000; ook het aantal leden
der Partij nam in de volgende maanden in ongekende mate toe: 30 September 1918
telde de Partij 35531 leden; 1 Januari 1919 was het ledental gestegen tot 37628;
op 1 April 1919 bedroeg het 42633. In het eerste kwartaal van 1919 groeide de
Rotterdamsche federatie van 1941 tot 2299 leden.
Er is wel beweerd, dat mijn optreden schuld zou zijn aan het bestaan van de vele
kontra-revolutionaire, min of meer fascistische korpsen, waarmee ons land gezegend
is, als burgerwacht, bizondere vrijwillige landstorm enz. Verband kan niet ontkend
worden, hoewel, zooals ik reeds vermeldde, o.a. in Limburg reeds een burgerwacht
verrees, vóór mijn rede van Maandagavond. Deze instituten zijn gehandhaafd, ook
toen er van een revolutionaire poging of een revolutionaire situatie geen spoor meer
te ontdekken was. De sympathie, welke deze instituten nog steeds in bepaalde
kringen oogsten, is in de eerste plaats een gevolg van de algemeen-fascistische
mentaliteit, waardoor in de laatste jaren alle landen van ons werelddeel in meerdere
of mindere mate zijn bezocht. Wij hebben hier niet te doen met een Nederlandsch
verschijnsel en al mag mijn optreden misschien voor enkele enthusiasten een welkom
motief zijn geweest, de oorzaken liggen dieper en op internationaal terrein. Ik moet
hier aan toevoegen, dat mij verstrekte inlichtingen mij geleerd hebben, in ons land
aan dit onofficieele militaire gedoe niet al te veel gewicht te hechten. Voorloopig
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is er van een revolutionaire situatie geen sprake, maar àls zij optreedt, dan zal haar
verloop niet door de Hollandsche burgerwacht c.a. worden gestuit.
Van ernstiger aard waren de vervolgingen, waaraan onze menschen, speciaal
ambtenaren, onder verwijzing naar het plotseling-ontdekte ‘revolutionair’ karakter
der S.D.A.P., van de zijde der regeering-Ruys hebben bloot gestaan.
De positieve resultaten der Novemberdagen, echter, zijn van grooter en blijvend
belang. De hervormingsijver, door konservatieven op sociaal gebied plotseling aan
den dag gelegd, kon niet weer worden verloochend. Uit de koninklijke proklamatie
van 20 November bleek de wensch der regeering ‘de voorgenomen hervormingen
door te zetten en aan te vullen met de snelheid, die past bij de polsslag van de tijd.’
In de Kamer gaf minister Ruys op 10 December toe, dat het oorspronkelijk
regeerinsprogram was ‘aangevuld’ en ‘uitgebreid,’ al trachtte hij toen natuurlijk te
ontkennen, dat dit onder de druk van onze aktie zou zijn geschied. De
binnenlandsche politiek werd een aantal jaren door de strijd voor de
Novembereischen beheerscht. Ik kan hier geen volledige opsomming der veroverde
hervormingen geven; naast het vrouwenkiesrecht en het aan de orde stellen der
Grondwetsherziening, noem ik den, zij het onvolledigen, wettelijken achturendag;
de invaliditeitswet en de ouderdomswet zijn verbeterd en in 1919 in werking getreden;
aan de arbeiderswoningbouw werd tijdelijk behoorlijke finantieele steun verleend;
terwijl in de eerste weken na November de gemeentebesturen wedijverden in snelle
en belangrijke verbetering der arbeidsvoorwaarden van hun personeel, zagen ook
ambtenaren en arbeiders in dienst van de staat verschillende eischen ingewilligd;
ook de arbeidsvoorwaarden in industrie en handel gingen met een sprong omhoog.
Het is gebleken, dat een groot deel van de sociale hervormingen van het
kabinet-Ruys
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reeds waren voorzien in het werkplan, dat de Minister van Arbeid, de heer Aalberse,
voor zijn toetreding tot het ministerie had opgesteld. In ieder geval kan niet worden
ontkend, dat de snelle uitvoering van dit plan slechts na de Novemberstormen
mogelijk was; de tegenstand van de sociaal-konservatieve elementen ter rechter
en linker zijde was tijdelijk verlamd. Eischen, waarvoor onze beweging jarenlang
had gestreden, die langzamerhand ook in andere partijen weerklank hadden
gevonden, konden nu in korte tijd worden verwezenlijkt. De reaktie van enkele jaren
later heeft een belangrijk deel der verkregen hervormingen onaangetast moeten
laten.
Merkwaardig is, dat ook de politieke verhoudingen in Indië den invloed der
Novembergebeurtenissen hebben ondergaan. De toestand was daar reeds
gespannen - op de vloot hadden zich incidenten voorgedaan - en na ontvangst der
eerste revolutieberichten uit Duitschland besloten onze partijgenooten, onder leiding
van Cramer, van het oogenblik gebruik te maken, om in Indië een eind vooruit te
komen. Met inlandsche partijen werd kontakt verkregen - de ‘radikale koncentratie’
- een gemeenschappelijke motie in de Volksraadingediend. In de regeeringskringen
heerschte angst. De Gouverneur Generaal, de heer Van Limburg Styrum, de toestand
in Nederland waarschijnlijk te ernstig beoordeelend, legde de veelbelovende
‘Novemberverklaring’ af. Het tempo der ontwikkeling zou versneld worden;
verschuiving van bevoegdheden werd voorgespiegeld. De radikale koncentratie
ging verder; zij eischte een vóórparlement, dat voor Indië een parlementaire
staatsvorm en zelfbestuur zou scheppen. Toende storm was gaan liggen en de
angst geweken, heeft in Indië de reaktie het hoofd opgestoken, doch ook daar
konden niet alle toezeggingen wordenverloochend. De kommissie-Carpentier Alting
en de, helaas te geringe, invloed, die haar werk op de ontwikkeling in
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Indië heeft gehad, moet als een resultaat van de Novembergebeurtenissen worden
beschouwd. De konklusie van Cramer, wiens meening ik heb gevraagd, luidt: ‘De
Novemberbeweging 1918 heeft dus tengevolge gehad, dat een bescheiden stap
gedaan is in de richting van zelfbestuur. Op de Indonesische volksbeweging heeft
zij verder stimuleerend gewerkt.’
In November 1928 schreef het Handelsblad: ‘Een deel van de wetgeving in de
op November 1918 gevolgde maanden draagt onmiskenbaar de signatuur van deze
periode. Ook dat dient men den sociaal-demokraten toe te geven.’ In hoeverre was
de snelle tot stand koming der nieuwe sociale wetten te danken aan de algemeene
situatie van November 1918 en in hoeverre was dit het gevolg van mijn optreden?
Met andere woorden: was het resultaat der Novemberweek even groot geweest,
als ik mij in mijn redevoeringen van Maandagavond en Dinsdagmiddag niet had
laten gaan? Op deze vraag kan slechts een subjektief antwoord gegeven worden;
te bewijzen valt hier niets. Dat de burgerlijke politici beweerden, wel bereid te zijn
mede te werken aan hervormingen, maar dat niet te willen doen onder de druk van
dreigementen, beteekent heel weinig. De dreigementen hadden hun werk reeds
gedaan. Ik blijf na nauwkeurige overweging, en met erkenning van de door mij
gemaakte fouten, de overtuiging toegedaan, dat mijn optreden den Nederlandschen
arbeiders tot zegen is geweest. Tallooze uitingen van dankbaarheid hebben mij
bewezen, dat ook de socialistische arbeiders het zoo zien. Had ik op dat oogenblik
niet uitgesproken, wat er in hen leefde, dan was er op het gebied der sociale politiek
minder tot stand gekomen.
Ik ben even uit de band gesprongen, maar zoodra ik bemerkte, dat niet de
gewenschte gevolgen eruit zouden voortkomen, heb ik mij teruggetrokken. Dat wij
niet nog verder zijn gegaan, is zeker een geluk geweest.
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Wij hadden wel tijdelijk de macht in handen kunnen nemen; maar wij hadden haar
niet kunnen gebruiken en niet kunnen behouden, omdat de omstandigheden nog
niet rijp waren, In een niet gepubliceerd artikel schreef ik in die dagen over de
revolutie, ‘dat haar vermogen, haardoel in laatste instantie bepaald wordt door de
mogelijkheden, die èn de bestaande produktiewijze, èn de mate van ontwikkeling,
organisatie en praktische bekwaamheid der revolutionaire krachten bieden. Wie in
dezen de pols te verin het water zet, valt in de sloot.’ Mijn eigenlijke vergissing dier
dagen, dezelfde, die nog in mijn brochure ‘De revolutie en de S.D.A.P.’ haar invloed
doet gelden, was deze: ik verwachtte, dat het einde van de wereldoorlog de
ineenstorting van het kapitalistische stelsel zou brengen; ik geloofde, dat de tijd voor
den, natuurlijk geleidelijken, opbouw van het socialisme aangebroken was. Ik sluit
mij aan bij Ankersmit, die in zijn bespreking van ‘Branding’ in dit verband van ‘een
vergissing in het tempo’ spreekt De ontwikkeling der volgende jaren heeft maar al
te duidelijk bewezen, dat West-Europa in 1918 nog niet op de drempel van het
socialisme stond. Terwijl in Duitschland wel een republikeinsche, doch geen
socialistische omwenteling plaats had, terwijl in de andere landen van West-Europa
alles bij het oude bleef, had een socialistisch optreden in Nederland alleen, tot niets
kunnen leiden.
Herhaaldelijk is mij, ook in onze rijen, verweten, dat ik een revolutie had willen
maken van bovenaf. Met hetgeen ik in dit hoofdstuk heb medegedeeld, is deze
beschuldiging voldoende weerlegd. Inderdaad, revolutie ‘maken’ is een politieke
dwaasheid. In de periode, voorafgaande aan de Novemberdagen, heb ik in de
partijleiding dan ook slechts de vraag aan de orde gesteld, wat ons te doen zou
staan, als een revolutionaire situatie zou optreden. En in mijn befaamde
redevoeringen heb ik dan ook niet anders gedaan, dan
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reageeren op een revolutionaire situatie, die ik, evenals vele andere politici van
allerhand richting, meende waar te nemen. Ik heb een onjuiste kijk gehad op de
omstandigheden en de mogelijkheden, maar ik ben trouw gebleven aan de
internationaal-aanvaarde beginselen van socialistische taktiek. Omdat de
sociaal-demokratie, zoolang het kapitalisme heerscht, hoezeer zij ook rekening
houdt met de realiteit en hoezeer zij direkte praktische hervormingen weet te
waardeeren, in wezen revolutionair is en blijven moet.
De eenheid der Partij, die een oogenblik ernstig bedreigd scheen, is door de
aanneming der ‘eenheidsmotie’ op het kongres van Arnhem, gehouden van 20-22
April 1919, op gelukkige wijze hersteld. Reeds in December 1918 drongen enkele
partijafdeelingen aan op het houden van een buitengewoon kongres ter bespreking
van de principieele en taktische geschillen, die, zooals gebleken was, binnen de
Partij bestonden. Het was een verstandig besluit van het P.B., deze diskussies een
paar maanden uit te stellen en er het jaarlijksch Paaschkongres van 1919 voor te
bestemmen. Er waren er in het P.B., die het gevaar van scheuring zeer ernstig
achtten; de positie der S.D.A.P. werd zelfs met die van de Soc. Dem. Bond in 1893
vergeleken. Terecht noemde Schaper deze voorstelling overdreven, omdat ook de
partijgenooten, die tegenover mij gestaan hadden, konden verklaren ‘dat wij het
recht op revolutie niet prijs geven.’
Ik had mij op het kongres voorbereid, en toen ik half Maart 1919 in het land
terugkeerde, had ik het ontwerp voor een motie gereed, waarop, naar mijn
overtuiging, de geheele Partij zich kon vereenigen. Voor alles kwam het er voor mij
op aan, de eenheid der beweging te bewaren. In de P.B. vergadering van 18 Maart
1919 hadden wij eveneens de ontwerp-moties van Loopuit, van der Goes, Schaper
en Sannes voor ons.
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In de motie van Loopuit was het uiterste anti-revolutionaire standpunt neergelegd;
waarschuwend tegen een ‘zoogenaamd revolutionair avontuur’ verklaarde zij, ‘iedere
poging om anders dan langs deze demokratische weg en in overeenstemming met
de zich op normale wijze uitende volkswil de staatsmacht te willen veroveren, als
strijdig met het wezen van de sociaal-demokratie.’ Die van van der Goes ging verder
naar de andere zijde, dan voor een eenheidsmotie mogelijk was; zij erkende eerst
de groote waarde der parlementaire middelen, maar aanvaardde vervolgens ‘de
rechtstreeksche of revolutionaire geheele of gedeeltelijke verovering van de
staatsmacht door de arbeidersklasse.... hetzij tot afwering van revolutionaire
aanslagen op de door haar reeds verworven macht, hetzij tot uitbreiding van die
macht, wanneer de loop van zaken het weerstandsvermogen van de heerschende
klasse zwaar heeft geschokt.’ Schaper wilde volkomen de nadruk op de wettelijke
middelen leggen, ‘ofschoon de sociaal-demokratie nimmer voor alle tijden en
omstandigheden afstand deed en mag doen van het recht op gewelddadige revolutie’;
terwijl de motie-Sannes in gedachtengang geheel met het tenslotte door het P.B.
aanvaarde ontwerp van mij overeenstemde.
Bij de diskussies werd van mij de toezegging gevraagd, dat ik mij in het vervolg
bij een door de leiding genomen beslissing over de te volgen taktiek zou neerleggen.
Ik antwoordde, mij ervan bewust te zijn, dat ik de leiding in een onaangename positie
had gebracht. ‘Ik ben ervan overtuigd, dat ik verder gegaan ben dan wenschelijk
is.... In mij is geen zweem aanwezig van wil om mij boven de organisatie te plaatsen.’
Ik verdedigde mijn optreden in November en schilderde de loop der gebeurtenissen,
zooals dat toentertijd nog niet in het openbaar kon geschieden en handhaafde
principieel mijn standpunt: ‘Wij roepen thans de revolutie
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niet, maar de revolutie roept ons.... Ook ik wensch geen revolutie in Nederland,
maar ik zie de noodzakelijkheid, dat wij onze houding bepalen, nu zij in Europa
aanwezig is.... Het gebeurde in de landen, welke een revolutie doormaakten, doet
mij zeggen: wij moeten als het hier zoover komt de leiding nemen.’ Van der Goes
herinnerde er zeer terecht aan, dat in Duitschland bij het uitbreken der revolutie het
optreden der leiders ook onorganisatorisch was, en moest zijn.
De ‘eenheidsmotie’ begroette met geestdrift de revoluties in Oost- en
Midden-Europa en vervolgde: ‘De Partij dient rekening te houden met de
mogelijkheid, dat de revolutionaire beweging, die nog vele jaren kan duren, zich
naar West-Europa zal uitbreiden.... In deze stand van zaken openen zich ook voor
de arbeidersklasse van Nederland nieuwe mogelijkheden, niet slechts ter verovering
van belangrijke sociale hervormingen en verderen uitbouw der demokratie, maar
ook tot ingrijpende wijziging van het maatschappelijk stelsel in socialistische richting.
Het is de historische taak der S.D.A.P., in dezen de leiding te nemen. - Als normale
strijdmiddelen handhaaft het kongres de wettige methode der demokratie: organisatie,
parlementaire aktie en propaganda. Het protesteert tegen den ekonomischen en
geestelijken dwang, vooral van katholieke zijde op de arbeidersklasse uitgeoefend,
om haarin het gebruik dezer middelen te belemmeren. Ook de politiek van reaktie
tegen onze beweging, van regeeringszijde gevoerd, is weinig geschikt, een
geleidelijke ontwikkeling te bevorderen. Het kongres stelt haar voor de gevolgen
verantwoordelijk. - Voor het geval. dat revolutionaire situaties de Partij voor de vraag
mochten plaatsen, met andere dan wettige middelen de politieke macht te veroveren,
zal zij vóór alles hebben te overwegen, of zij hiervoor voldoende steun vindt in de
arbeidersklasse en daarbuiten. Verder zal het volk in zijn geheel zoo spoedig mogelijk
gelegenheid moe-
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ten hebben, de nieuw te scheppen toestand vast te stellen. De Partij verwerpt
diktatuur en schrikbewind en handhaaft het demokratisch beginsel, dat zij ook op
het sociale leven wil toepassen.... Tenslotte wijst het kongres er op, dat de overgang
naar het nieuwe stelsel met te minder schokken zal gepaard gaan, naarmate in alle
kringen de historische noodzakelijkheid daarvan klaarder wordt beseft en de eenheid
in de arbeidersklasse grooter is.’
Met mijn volle instemming besloot het P.B., naast mij Vliegen als
vertegenwoordiger van de andere richting voor het kongres als inleider aan te wijzen.
Ik deelde mede, voornemens te zijn, mij van extremistische beschouwingen te
onthouden en mij terug te trekken op de basis van de motie. Mijn doel was vóór
alles de kunstmatig aangewakkerde spanning in het volk in ontspanning te doen
overgaan. Overeengekomen werd, dat op het kongres alle persoonlijke diskussie
zou worden vermeden.
Ik heb mij aan die afspraak gehouden en mijn inleiding op het kongres te Arnhem
was buitengewoon tam. Met opzet liet ik mij geen oogenblik gaan; ik wilde niet door
welsprekendheid de afgevaardigden tot manifestaties verleiden, die niet overeen
zouden komen met hun eigenlijke opvattingen. Des te meer trof mij de uitgesproken
revolutionaire gezindheid, die de meerderheid der aanwezigen bezielde. De
aanmerkingen en aanvallen, die ik verwacht had, bleven vrijwel uit; men scheen
over het algemeen met mijn optreden in te stemmen. In mijn rede verwierp ik de
tegenstelling: revolutie - sociale hervormingen. ‘De strijd voor hervormingen was
voor ons steeds een onderdeel van de groote strijd om de verovering der politieke
macht.... Wij zullen altijd reformisten en revolutionairen tegelijk zijn.’ En verder: ‘Wij
verwerpen niet de demokratie, maar wij twijfelen, of Nederland langs de weg van
parlement en demokratie de Europeesche gebeurtenissen
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bijhoudt. Vandaar, dat wij de mogelijkheid van andere dan wettelijke middelen
openlaten.... Het zal moeten blijken, dat wij niet zijn ondergegaan in parlementair
gedoe.... Moge de demokratie ons niet koest hebben gemaakt op het oogenblik,
dat wij uit ons hok moeten komen, maar laat de strijd voor de demokratie ons sterk
hebben gemaakt tot de strijd voor het socialisme.’
Ook de daarop volgende rede van Vliegen was in verzoenende toon gehouden.
‘Het is één van de gelukkigste oogenblikken in mijn partijleven geweest, toen wij
elkaar in deze motie konden weervinden.’ Het viel te betreuren, dat zich bij de
diskussies een incident voordeed, dat den inwendigen strijd deed opvlammen,
waarbij ook de afspraak, geen persoonlijke aanvallen te doen, vergeten werd. In
zijn rede maakte R. Kuyper op niet gelukkige wijze een tegenstelling tusschen mij
eenerzijds, en Vliegen en Schaper anderzijds; de houding van het kongres op dat
moment moest door de beide laatsten als grievend worden gevoeld en noopte
Schaper tot een verweer, waarbij ik het ontgelden moest. Hij verweet den
partijgenooten ‘serviliteit voor Troelstra.’ Hij protesteerde ertegen, ‘dat nu hem niets
wordt verweten en Vliegen en ik worden bestreden.’ Ik heb mij aan mijn voornemen
gehouden en in mijn repliek slechts het volgende geantwoord: ‘Volkomen eens ben
ik het met Schaper, als hij opkomt tegen overdreven ophemeling van mij én tegen
blaam, op hem gelegd. Schaper heeft in de Kamer met mannenmoed het door mij
opgeworpen stof weggeruimd en hij vooral heeft de konsekwentie moeten dragen
van mijn fouten.’ Van de debatten wil ik nog slechts aanhalen een passage uit de
rede van van der Goes, die mij zeer trof: ‘Overal in het land hebben de fouten van
Troelstra de hoop op de mogelijkheid van een kortere weg, van een meer plotselinge
bevrijding uit de loonslavernij, aan de massa teruggegeven. Zeker, er zijn tal van
fouten gemaakt, niet door Troelstra alleen, maar vooral door hem.
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Maar zijn ergste fout is u nog niet genoemd, n.l. dat hij te vroeg gelijk heeft gehad.
En die fout wordt door de geschiedenis gemakkelijk vergeven.’ De motie werd met
algemeene stemmen aangenomen.
In het voorjaar van 1919 heb ik in de Socialistische Gids een reeks artikelen
gepubliceerd, ‘De Revolutie en de S.D.A.P.’, later als brochure verschenen. De
opvattingen van mijn tegenstanders in de partijleiding werden in het tijdschrift door
Bonger verdedigd. ‘Wij moeten durf hebben te erkennen’, schreef hij, ‘dat voor ons
een recht op een staatsgreep overbodig, ja zelfs schadelijk is geworden.’ Wat mijn
artikelen betreft, ik mis de plaats, ze hier weer te geven. Het is ook niet noodig,
omdat de ideeën, daar door mij ontwikkeld, reeds in de voorgaande bladzijden
verwerkt zijn; en op de hoofdstukken over het politiek systeem der sociaal-demokratie
kom ik nog nader terug.
De eenheidsmotie, zooals zij in 1919 is vastgesteld, was het minste, waarmee ik
genoegen kon nemen. Had het kongres haar niet aangenomen of had een belangrijke
minderheid zich ertegen uitgesproken, dan had ik de konsekwentie van die afwijzing
mijner beginselen aanvaard en mij uit de leiding der socialistische arbeidersbeweging
teruggetrokken. Nu kon ik mijn plaats in de Kamer weer innemen en de tegenstanders
tegemoet treden met de zekerheid, dat de socialistische arbeiders van Nederland
achter mij stonden.
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VI. De laatste termijn.
DIREKTE AKTIE - DE INTERNATIONALE TE BERN - DE AKTIE BLIJFT UIT - LUZERN: DE
INTERNATIONALE WANKELT - GENÈVE, 1920 - DRIE INTERNATIONALEN - MIJN KRITIEK OP
DE BELGEN

- IN DE NOORSCHE BERGEN - HET VREDESKONGRES VAN DEN HAAG - DE

EENHEID HERSTELD - HET LEVENDE LIJK - DUEL MET MARCHANT - HOOFDREDAKTEUR VAN
HET VOLK - DE ANTI-REVOLUTIEWET - DE PARTIJ EN DE ONTWAPENING - VOOR DE
VOLKENBOND - MIJN OPVATTING DER ONAFHANKELIJKHEIDSPOLITIEK - GRENZEN DER
GEMEENTEPOLITIEK - PARTIJ EN VAKBEWEGING - DE VERKIEZINGEN VAN 1922 EN DE
GEESTELIJKHEID

- TEGEN DE VLOOTWET - MIJN AFSCHEID.

In dit hoofdstuk heb ik te spreken over mijn werk in de jaren na 1918. Het zal kort
kunnen zijn, omdat mijn lichamelijke zwakte mij in steeds sterker mate remde en
mij noopte, minder op mijn schouders te nemen dan voorheen. Herhaaldelijk was
ik gedwongen, mijn taak neer te leggen om in het buitenland herstel van krachten
te zoeken; telkens moest ik belangrijke vergaderingen, zelfs het Partijkongres,
verzuimen; een groot deel van mijn artikelen dikteerde ik op mijn bed. Ik was
gedwongen, mij tot enkele hoofdpunten te bepalen: het politiek systeem der
sociaal-demokratie en het internationale werk (herstel der Internationale, Volkenbond,
strijd tegen het oorlogsgevaar). Verder zullen de aktie tegen de vlootwet en de
daarop gevolgde krisis worden behandeld, die aan den politieken leider der beweging
nog eenmaal groote eischen stelden.
De bespreking der laatste jaren zal sober moeten zijn, omdat op de zoo dichtbij
liggende gebeurtenissen nog niet het noodige licht kan worden geworpen. De korte
afstand maakt in vele gevallen het verkrijgen van een overzicht onmogelijk. En ik
gevoel mij niet gerechtigd, alle te mijner beschikking staande gegevens te
publiceeren, voor zoover zij betrekking hebben op personen, die op dit oogenblik
nog een verantwoordelijke positie in de politiek bekleeden.
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Twee opmerkingen van algemeenen aard moeten voorafgaan. Na de gebeurtenissen
van 1918 verkeerde ik persoonlijk in zekere zin in een toestand van isolement.
Buiten de vele vergaderingen, waar wij in goede harmonie samenwerkten, kwam
ik met mijn medewerkers weinig in aanraking. Een uitzondering moet ik maken voor
enkele trouwe vrienden als Ankersmit Verder moet ik noemen Sannes, wiens gelijke
opvatting van het socialisme hem telkens bij de diskussies in de leiding aan mijn
zijde bracht. Ons beiden verbond een warme vriendschap, gebouwd op
overeenstemming van willen en voelen. Het is voor mij een groot verdriet geweest,
dezen zooveel jongeren kameraad, een in alle opzichten uitstekend mensch, aan
onze beweging te zien ontvallen.
In de tweede plaats kan ik in het algemeen zeggen, dat ik in deze jaren,
voortbouwend op de ‘eenheidsmotie’, de lijn van 1918 heb doorgetrokken. Aan het
parlementaire werk heb ik ook in deze jaren met overtuiging mijn krachten gegeven,
doch meer dan ooit hadden de ondervindingen van de jaren 1914-1919 mij geleerd,
de leemten en gebreken van deze strijdvorm te erkennen; meer dan tevoren wilde
ik in de klassenstrijd de nadruk leggen op de direkte aktie. De macht van het
gekoncentreerde bankkapitaal, het laatste krachtige bolwerk van het kapitalistisch
stelsel, zetelt niet in het parlement, maar daarbuiten, in de banken, de trusts enz.
Zoo is het parlement als machtsorgaan overvleugeld door de geldmacht en heeft
de arbeidersklasse tegen deze overheersching van ekonomischen aard de strijd te
voeren met ekonomische middelen. In mijn brochure ‘De Sociaal-demokratie na
den oorlog’, het verslag van een rede, in de winter van 1920 op 1921 in een aantal
plaatsen gehouden, vindt men deze gedachtengang uitgewerkt. Ik zeg daar, dat ‘in
de groote momenten van haar strijd’ de arbeidersklasse dient te aanvaarden ‘het
wapen der direkte aktie, de
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politieke aktie der vakorganisatie.... Tegenover 't geweld van 't bolsjewisme stelt de
sociaal-demokratie de direkte aktie der arbeiders organisaties.’ Ter illustratie behoef
ik slechts te herinneren aan de algemeene werkstaking, waarmee in Duitschland
partij en vakbeweging in enkele dagen de militaire staatsgreep van Kapp en zijn
reaktionaire aanhangers deden mislukken.
Gedreven door deze overtuiging, heb ik mij na 1919 in de eerste plaats gegeven
aan het opbouwen van een eigen socialistisch politiek systeem, waaraan het
volgende hoofdstuk zal zijn gewijd. Zij deed mij zoo groote waarde hechten aan een
goede verstandhouding met de vakbeweging, nationaal en internationaal, dat ik
tegen offers om die band te versterken, niet opzag. Zij leidde er toe, dat ik - na het
betrekkelijk slagen van de boykot der fascistische terreur in Hongarije door de
internationale vakbeweging en van de weigering van dezelfde organisatie om
wapenen en munitie te verstrekken aan de Polen in hun strijd tegen Sovjet-Rusland,
(zomer 1920) - het besluit van het I.V.V. kongres te Rome (1922), de algemeene
werkstaking te aanvaarden als middel, om het uitbreken van een nieuwen oorlog
te voorkomen, met groote instemming begroette. Zij deed mij mijn verwachtingen
vooral bouwen op de Engelsche arbeidersbeweging, die in deze jaren voor het
beginsel der direkte aktie gewonnen scheen en door haar dreigen met de algemeene
staking, het militair ingrijpen van Engeland in het Russisch-Poolsch konflikt
onmogelijk heeft gemaakt. Zij bracht mij er toe, tenslotte, om de krachten, die mij
restten, te geven aan de mondelinge en schriftelijke propaganda onder de groote
massa, wier instemming en daadwerkelijke steun bij de strijd tegen de machten van
het groot-kapitaal onmisbaar zijn.
Het voornemen, tegelijk met de officieele vredeson-
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derhandelingen een socialistische konferentie bijeen te roepen, moest worden
uitgevoerd, wilde de Internationale niet definitief van allen invloed afstand doen. Het
was aan Henderson te danken, dat zij in Februari 1919 te Bern bijeen kwam, met
de dubbele opgave, eindelijk de door den oorlog verbroken internationale eenheid
te herstellen en, als eendrachtige macht optredend, aan de overwinnaars de
vredeseischen van het proletariaat voor te leggen. Branting, voorzitter der konferentie,
zeide in zijn openingsrede: ‘Zal de arbeidersklasse werkelijk invloed willen
oefenen...dan moet zij eerst zichzelf hervinden.’
Dat dit te Bern is geschied, zou ik niet durven beweren. De geest van
kameraadschap, die voor den oorlog de internationale kongressen had bezield, had
voor kleingeestige intriges en diplomatiek geknoei moeten plaats maken. Ik kan aan
deze konferentie niet zonder een gevoel van bitterheid denken. De rechtervleugel
der Fransche partij kwam slechts naar Bern, om gericht te houden over de Duitsche
kameraden en om met een vernietigende resolutie over het bolsjewisme naar Parijs
te kunnen terugkeeren; de socialistische vredespolitiek moest door deze kwesties
op den achtergrond geraken.
In de eerste bijeenkomst deed Albert Thomas een fellen aanval op de Duitschers,
eindigend met het voorstellen eener resolutie, waarbij de Duitsche meerderheid
buiten de Internationale zou worden gesloten. De Duitschers verscherpten de situatie
door hun ontaktvol optreden; zij achtten het blijkbaar noodig, vóór alles hun prestige
te handhaven en weigerden de erkenning van gemaakte fouten. Het zou misgeloopen
zijn, als niet de Engelsche delegatie achter de schermen de situatie had gered. Er
werd na bewogen bijeenkomsten een verklaring opgesteld, die niemand voldeed,
de ‘schuldvraag’ verdagend, inplaats van haar af te doen, doch een openlijke breuk
was voorkomen.
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Ik stelde mij bij deze debatten in een korte rede tegenover Thomas. Op de
‘schuldvraag’ ging ik niet in, doch ik verzette mij tegen het voorstel, de konferentie
een veroordeeling van het bolsjewisme te ontlokken, onder het mom van een
theoretische resolutie over de vraag ‘diktatuur of demokratie’. Het moest den indruk
maken van het uitvoeren van een opdracht der Ententeregeeringen. Ik verklaarde
nadrukkelijk, de methoden van het bolsjewisme zonder voorbehoud te verwerpen,
doch het kon, zoo zeide ik, niet op onze weg liggen, den overwinnaars wapenen in
handen te geven tegen de bolsjewiki. Ik herinnerde de konferentie aan haar eigenlijke
taak: het opstellen van een eigen vredesprogram en het voorbereiden van een aktie,
om de regeeringen en de vredeskonferentie in onze richting te brengen.
Wat het bolsjewisme aangaat: in de resolutie-Branting, door de meerderheid der
delegaties - niet door de Hollanders - onderteekend, heeft de Fransche rechtervleugel
haar zin gekregen. Gelegenheid, deze resolutie door amendementen voor allen
aannemelijk te maken, werd mij niet gegeven. Onze oppositie legde vooral de nadruk
op de ingewikkeldheid van het probleem en bereikte tenminste zooveel, dat tot
uitvoeriger diskussies op een volgend kongres werd besloten. Het was in dit debat,
dat ik de vraag stelde: ‘waar ligt het zwaartepunt van de beroemde Fransche
demokratie: in het parlement of in het ‘Crédit Lyonnais?’
De eenzijdigheid der resolutie leidde tot een tegenverklaring Friedrich
Adler-Longuet (de leider van de Fransche linkervleugel), waarop zich de kern van
de latere ‘2½ de Internationale’ vereenigde. Dat men in de Nederlandsche rechtsche
pers weldra kon lezen, dat ik mij bij deze gelegenheid als bolsjewiek had ontpopt,
ligt voor de hand.
Mijn eigenlijke taak op deze konterentie lag in de kommissie, ingesteld tot
behandeling der nationaliteiten-
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kwestie. Dat ik niet in de belangrijkste kommissie, die voor de vredesvoorwaarden
en de Volkenbond, benoemd was, wat in vroeger jaren zeker zou zijn geschied,
moest door mij als een achteruitzetting worden beschouwd. Door mijn gezondheid
gedwongen, een nacht in Frankfort over te blijven, kwam ik een dag later te Bern
aan en vernam daar, dat mijn plaats in de leiding der konferentie reeds door een
anderen Hollander was ingenomen. In de pers werd de verzwakking van mijn positie
toegeschreven aan November 1918. Voor de Hollandsche delegatie en enkele
andere is dat ongetwijfeld juist, doch in het algemeen moet hier eerder worden
gedacht aan het etiket van Duitsch-gezindheid, dat mij was opgeplakt en ik heb in
de machinaties, tegen mij te Bern ondernomen, in de eerste plaats de hand van
Renaudel herkend. Na 1918 lag ook in de Internationale het zwaartepunt bij de
Entente-partijen en wij, die gedurende den oorlog aangewezen waren, de leiding
in handen te nemen, moesten haar nu overgeven. Ik heb dat met overtuiging gedaan,
daar het mij steeds duidelijker werd, dat slechts de Engelsche Arbeiderspartij de
kern eener nieuwe Internationale kon zijn; in de verwarring en verdeeldheid van de
volgende jaren was het deze partij, die de eenheid moest herstellen. Henderson,
MacDonald, Tom Shaw, Gillies en anderen hebben deze opgave begrepen en hun
werk is in 1923 te Hamburg met sukces bekroond.
De leiding der kommissie voor de nationaliteitenkwestie, aansluitend bij mijn werk
te Stockholm, heb ik met genoegen op mij genomen. Behalve Elzas-Lotharingen
hield ons het lot van de vroeger in Rusland en Oostenrijk-Hongarije onderdrukte
minderheden bezig. Teekenend voor de zwakheid der herstelde Internationale was,
dat wel algemeene beginselen konden worden opgesteld, doch voor verschillende
konkrete kwesties geen oplossing kon worden gevonden. In mijn
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rede in de openbare zitting herinnerde ik aan de gevaarlijke rol, die de onderdrukking
van het nationale willen van groote volksgroepen bij de toename van het
oorlogsgevaar vóór 1914 had gespeeld. Slechts binnen het raam van een
waarachtige Volkenbond, waarvoor onze konferentie de grondslagen had gelegd,
betoogde ik, was het mogelijk, eenerzijds de kultureele onafhankelijkheid van alle
nationale minderheden te waarborgen, anderzijds de internationale gemeenschap
te beschermen tegen de partikularistische overdrijvingen van bepaalde kleine
groepen. Te ver gedreven nationale zelfbeschikking, immers, zou tot een
versnippering van staten leiden, die ekonomisch onhoudbaar was en voor de vrede
evenzeer funest moest worden.
De besluiten, op de konferentie te Bern genomen, waren op zich zelf niet slecht.
Organisatorisch was de Internationale, zij het in voorloopige vorm, hersteld. De
Belgen hadden, tegen het advies van mannen als Huysmans en Anseele, geweigerd
met de Duitschers samen te vergaderen, zoodat Huysmans slechts in zijn kwaliteit
van internationaal sekretaris aanwezig was. De resoluties inzake de Volkenbond
en de internationale arbeidswetgeving - de laatste vastgesteld in overeenstemming
met een tegelijk te Bern beraadslagende internationale vakvereenigings-konferentie
- bevatten een goede basis voor een groote socialistische aktie. Die aktie, echter,
bleef uit. De wil en de moed ontbraken, om de arbeiders voor deze eischen in
beweging te brengen. Ik heb wel eens gezegd, dat de ineenstorting van de
Internationale gedurende den oorlog te Bern bevestigd is. Dat is te sterk uitgedrukt,
doch zeker is, dat van die konferentie de misère in de tegen woordige Internationale
dagteekent. Met diplomatieke handigheid werden voor een ieder te aanvaarden
resoluties opgesteld, maar in de praktijk was de Internationale lange tijd tot
dadeloosheid veroordeeld. De geest, die Stockholm had doen mislukken, werkte
na en ver-
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lamde elk aktief internationaal arbeidersoptreden. Te Bern vertoonde zich zelfs een
streven, om niet meer van sociaal-demokratie, maar eenvoudig van demokratie te
spreken. Eén en ander moest als een gevolg worden beschouwd van het
ministerialisme, waarvoor door den oorlogs- en na-oorlogstoestand onze menschen
in vele landen onvoorbereid waren geplaatst; menigmaal beschouwde een
socialistisch minister zich meer als vertegenwoordiger van zijn nationale regeering
dan als vertrouwensman van de socialistische arbeiders. De bourgeoisie had onder
die omstandigheden niets van ons te vreezen. Ik heb, tot mijn aftreden in 1925, van
het bestuur der Internationale deel uitgemaakt en voorzoover mijn gezondheid het
toeliet, vier maal per jaar de vergaderingen der Exekutieve bezocht. Dat het voor
een internationaal socialist aangenaam was, zich telkens weer bij de voorloopige
machteloosheid der Internationale te moeten neerleggen, wil ik niet beweren.
Gelukkig is in de laatste tijd een duidelijke kentering waar te nemen. De internationale
eenheid der arbeiders, eenheid in willen en aktie, voortgebracht door het kapitalisme,
waaronder de arbeiders aller landen gebukt gaan, kan niet uitblijven, en met vreugde
konstateer ik de verschillende teekenen van herstel, tot uiting komend zoowel in de
strijd tegen het oorlogsgevaar, als in het verzet tegen het fascisme en de
kapitalistische machten van monopolies en bankkapitaal. Te Bern was besloten,
een ‘komitee van aktie’ te benoemen, samengesteld uit ‘Hoffähigen’ in de
internationale politiek, die onze eischen aan de Entente-regeeringen zouden
voorleggen. Ik had voorgesteld, naast deze kommissie, waarin behalve Branting
een negental socialisten uit de geallieerde landen zitting hadden, een groote
kommissie te benoemen om met Branting c.s. voeling te houden, waarin de
verschillende stroomingen in de Internationale vertegenwoordigd hadden kunnen
zijn. Mijn voorstel was verworpen en na wat ik te Bern
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van de stemming der Entente-socialisten had gezien, verwachtte ik van het optreden
der kleine kommissie niet veel. Tot een internationale aktie was niet besloten en tot
de optimisten, die geloofden, dat de ‘big four’ te Parijs zich uit vriendelijkheid aan
onze Berner besluiten zouden storen, behoorde ik niet. Mijn laatste hoop was
gevestigd op de konferentie, die in April 1919 te Amsterdam zou bijeenkomen, en
om deze tot krachtiger ingrijpen te nopen, hield ik te Luzern mijn rede over de
‘Politieke taak der socialistische Internationale’ en liet haar in het Duitsch en
Nederlandsch als brochure uitgeven.
Ik kritiseerde het Volkenbond-ontwerp, dat in Parijs was gepubliceerd en gaf een
toelichting op onze Bernsche resolutie, die de eerste taak voor de Volkenbond zag
op ekonomisch terrein, waar de eigenlijke imperialistische oorzaken van het
oorlogsgevaar gezocht moeten worden: ‘De Volkenbond moet zich kunnen
ontwikkelen tot een orgaan, dat de voortbrenging en verdeeling der grondstoffen
en levensmiddelen over de geheele wereld kontroleert’ De resolutie eischte o.a.,
dat de Volkenbond niet zou worden samengesteld uit gedelegeerden der regeeringen,
maar uit afgevaardigden der parlementen; dat alle staten toegang tot de Bond
zouden hebben; dat de Volkenbond volledige ontwapening tot stand zou brengen
en nakoming zijner beslissingen zoo noodig door middel van ekonomische
dwangmaatregelen zou afdwingen enz. Evenals te Bern sprak ik mijn wantrouwen
uit in de bedoelingen van de overwinnende regeeringen, die in Parijs de
vredesvoorwaarden opstelden. Ik toonde aan, dat men te Parijs de ontwapeningsidee
feitelijk verloochende. ‘Het militarisme der wereld is niet vernietigd, het heeft alleen
zijn zetel verplaatst van Berlijn naar Parijs. De geheele idee van de Volkenbond is,
door wat Parijs ons daarvan voorlegt, in diskrediet gebracht.’ In mijn slotwoord riep
ik de arbeiders der Entente-landen op, zich van
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hun zware plicht bewust te zijn; dit was het oogenblik, om den machthebbers herstel
van het militarisme door aanwending van onze geheele politieke en ekonomische
macht onmogelijk te maken.
De Internationale was bij deze eerste konferenties na het uiteenvallen harer
organisatie aangewezen op de materieele steun van derden. Zij vond deze bij den
Amerikaanschen millionnair de Kay. Ik moet aan deze merkwaardige figuur, die zich
later helaas in minder frissche affaires gestoken heeft, een enkel woord wijden.
Afstammeling van den Haarlemschen bouwmeester Lieven de Key, had hij de in
Amerika blijkbaar gebruikelijke weg van krantenjongen tot millionnair afgelegd.
Oprecht pacifist, was hij door den oorlog van zijn land vervreemd en had nu op onze
Internationale zijn hoop voor de wereldvrede gevestigd. Reeds tijdens mijn verblijf
in Zwitserland in de zomer van 1918 had ik met hem kennis gemaakt. Hij begroette
mij met de mededeeling, door het vooruitzicht, mij te zullen ontmoeten, drie nachten
niet te hebben geslapen. Ik had reeds één en ander van zijn zwevende ideeën over
wereldverbetering gelezen en antwoordde hem, te vreezen, dat ons groot verschil
van opvatting, samenwerking onmogelijk zou maken. Toen hij bleef aandringen,
zeide ik hem: begint u maar eens Kautsky's boek over het Erfurter program te lezen.
Bij mijn aankomst te Bern in Februari 1919 begroette hij mij met de woorden: ik
heb het Erfurter program gelezen. Dat hij van deze lektuur veel profijt heeft getrokken,
heb ik echter nooit bemerkt. Zijn boeken, 's nachts bij champagne geschreven,
bevatten verschillende aardige gedachten, doch bleven hopeloos vaag. Het
belangrijkst was ongetwijfeld het door hem uitgewerkte socialisatieplan, dat een tijd
lang in de Zwitsersche pers druk besproken werd. In ieder geval was hij een niet te
versmaden gastheer, noch voor de konferentie, waarvoor hij een uitgebreide
‘persdienst’ in-
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richtte, noch voor mijn vrouw en mij, die zijn gasten waren in Luzern bij gelegenheid
van mijn daar gehouden rede. Ook in de organisatie van de internationale konferentie,
een half jaar later te Luzern gehouden, had hij een groot aandeel.
Op den duur wendde hij zich van de Internationale af, daar wij niet voldoende
aandacht aan zijn stokpaardjes besteedden. Toen mij in 1920 het gerucht bereikte,
dat hij in verbinding was getreden met de kontra-revolutionaire Hongaarsche terreur,
verzocht ik hem in een brief om opheldering. Zijn antwoord was onvoldoende en ik
heb toen voorgoed onze betrekkingen verbroken.
In het voorloopig bestuur der Internationale hadden voor Holland Wibaut en ik zitting.
Het was dit lichaam, dat op 26 April te Amsterdam bijeenkwam. Mijn voorstel, de
beraadslagingen in het openbaar te doen plaats hebben, het beste middel, om van
deze konferentie invloed te doen uitgaan, werd om formeele redenen verworpen.
De Belgen hadden ditmaal hun afgevaardigden gezonden, doch deze daad moest
veel van zijn beteekenis verliezen door het uitblijven der Duitsche meerderheid, die
tengevolge van onbegrijpelijke pasmoeilijkheden eerst na afloop der konferentie in
Amsterdam aankwam. Door het komitee van aktie werd medegedeeld, dat het de
eischen van Bern aan Clemenceau, den voorzitter der vredeskonferentie, had ter
hand gesteld en vervolgens een onderhoud met den Engelschen regeerings
afgevaardigde Cecil had gehad, dat zeer onbevredigend was verloopen. Bij de
diskussies over een resolutie tegen het officieele Volkenbondplan, dat inmiddels te
Parijs was openbaar gemaakt, pleitte ik voor een scherpen aanval op dat plan, om
aan de teleurstelling, die zich overal van de arbeiders meester maakte, uitdrukking
te geven. Mijn rede vond geen algemeene instemming; vooral Re-
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naudel toonde zich met de Parijsche plannen minder ontevreden. De Belgen stonden
op het standpunt, dat Duitschland niet tot de Volkenbond kon worden toegelaten,
vóórdat het zich tot volledig herstel der verwoeste gebieden bereid verklaard zou
hebben. De na veel moeite opgestelde resolutie erkende in de Parijsche plannen
de kiem van een ware Volkenbond te zien, begroette met instemming de
toegevoegde ‘charter van den arbeid’, waarbij de stichting van het inderdaad zeer
waardevol Internationaal Arbeids Bureau te Genève was voorzien, en herhaalde
de eischen van Bern. De konferentie verklaarde tenslotte, zich te zullen verzetten
tegen een vrede, in strijd met de veertien punten van Wilson en droeg het komitee
van aktie op, een onderhoud met de ‘groote vier’ te Parijs aan te vragen.
Merkwaardig waren de debatten over het voorstel, de organisatie van de
Internationale zoo te wijzigen, dat ook de vakbeweging en de socialistische
koöperaties binnen de Internationale zouden worden gebracht. Ik erkende het belang
van nauwer samenwerking, vooral met de internationale vakbeweging, doch toonde
mij verder over het niet voldoende voorbereide plan weinig geestdriftig. De
veranderingen, noodig om de Internationale tot nieuw leven te wekken, lagen niet
op het terrein van den organisatievorm! Voor het uiteengaan besloot de konferentie,
op voorstel van mij, een kommissie te benoemen, ter bestudeering van het politiek
systeem der sociaal-demokratie en van de socialisatie in onderling verband.
Welken indruk deze konferentie op mij had gemaakt kan blijken uit een brief aan
één mijner buitenlandsche vrienden, waaraan ik het volgende ontleen: ‘Het is wel
jammer, dat gij niet te Amsterdam kondet zijn, maar het heeft u groote teleurstelling
en gerechtvaardigde toorn bespaard.... Het is mij zeer pijnlijk, te moeten erkennen,
dat ik uw klachten over het gebrek aan or-
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ganisatie en daadkracht slechts kan onderschrijven.’ Ik deelde mede, dat de
verantwoordelijke personen zulk een haast hadden, weer te vertrekken, dat grondig
overleg onmogelijk was geweest: ‘Toen Maandagavond, ondanks het haasten en
afjakkeren, de zaak misliep, heb ik scherp tegen deze wijze van handelen
geprotesteerd.... Gij zult begrijpen, hoe het mij te moede is, daar ik dit alles van
nabij meemaak en mijn verantwoordelijkheid voel.’
Het komitee van aktie begaf zich naar Parijs, publiceerde daar enkele
gerechtvaardigde protesten, doch een internationale aktie organiseerde het niet en
tot de leiding der vredeskonferentie verkregen de afgezanten der arbeiders geen
toegang: de socialistische Internationale werd te Parijs op de mat teruggewezen.
Van eenig revolutionair prestige was geen spoor te bekennen.
De Nederlandsche arbeiders waren bij de vrede slechts zijdelings betrokken; het
aandeel, dat van ons in de internationale protestbeweging tegen de geweldvrede
kon worden gevraagd, hebben wij geleverd. Te Nijmegen, Den Haag en Rotterdam
heb ik de zaak in het openbaar met groote openhartigheid behandeld. Lees ik de
verslagen van die redevoeringen na, dan blijkt mij, dat ik op de revolutionaire kracht
van de arbeiders in de Entente-landen mijn hoop gevestigd had. Frankrijk en
Engeland werden geschokt door groote stakingen, die de verwachting wettigden,
dat tegen een onrechtvaardige vrede door middel van de algemeene werkstaking
zou worden opgetreden. De viering van den eersten Mei te Parijs was grootscher,
de staking algemeener, dan ooit te voren.
Alle protesten konden niet voorkomen, dat de vrede van Versailles, een
onuitwischbare schande voor de regeeringen, die hem oplegden, de 26ste Juni
werd geteekend, In niet mindere mate dan bij het uitbreken van den oorlog faalde
de Internationale bij de vrede.
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Op de internationale konferentie, begin Augustus 1919 te Luzern geopend, heb ik
deze nederlaag en haar oorzaken in scherpe woorden gekritiseerd. Van vele zijden
is mij dat hoogst kwalijk genomen, ook door een man als MacDonald, terwijl
Huysmans zijn boosheid toonde in een repliek, waarin persoonlijke hatelijkheden
niet ontbraken. Ik doel hier op mijn rede in de eerste bijeenkomst; ik gispte het
voorzichtig-diplomatieke optreden van het komitee van aktie: ‘Men heeft niet zijn
kracht getrokken uit de aktie der proletarische massa's.... Met welk resultaat? Wij
zijn vernederd en beleedigd.... Wij hebben naar boven gekeken, niet gebruik gemaakt
van de krachten daar beneden. Wij hebben daardoor de achting verloren, niet alleen
van een groot deel der arbeidersklasse, maar zelfs van de imperialisten der Entente,
die ons als knechten behandeld hebben.... Het gaat zoo niet langer.... Welnu, ik ben
van meening, dat de arbeiders weten moeten, dat wij niet een gezelschap van
verparlementariseerde individuen zijn. Als wij ons rehabiliteeren willen in het oog
der arbeidersklasse - en dat is noodig - dan moet gezegd worden: wij zijn geen
kontra-revolutionairen, wij zijn aanhangers der sociaal-demokratische revolutie.’ Ter
voorbereiding van de dubbele taak der konferentie, het stelling nemen tegenover
de internationale situatie, en de reorganisatie van de Internationale, werden aan
het eind van deze vergadering twee kommissies gevormd. Die keuze was altijd
willekeurig en het bleek mij, dat ik na deze rede niet voor de politieke kommissie
geschikt werd geacht, waarin Vliegen voor Holland werd benoemd. Dat was me te
bar. Ik stelde formeel den eisch, in die kommissie te worden opgenomen, wat ook
gebeurde. Vliegen werd voorzitter van de organisatiekommissie, als welker leider
en rapporteur hij ook voor de toekomst hoogst belangrijk werk verrichtte. In de
politieke kommissie werden twee ontwerpresoluties opgesteld; één van de meer
rechtsche kommissie-
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meerderheid, verdedigd door Renaudel, en één van de linkervleugel, verdedigd
door Longuet.
De plaats ontbreekt mij, om op de interessante diskussies uitvoerig in te gaan.
Reeds bij de behandeling van den organisatievorm teekenden zich duidelijk twee
stroomingen af, evenals de twee richtingen in de Nederlandsche partij zich vooral
onderscheidend door haar opvattingen over de sociale revolutie. Ik verwees in mijn
speech naar de eenheid, die wij desondanks in Nederland hadden weten te bewaren,
doch op internationaal gebied waren de moeilijkheden veel grooter; zoowel in de
Fransche als in de Duitsche delegatie stonden de twee richtingen als onverzoenlijke
vijanden tegenover elkaar. Het was klaarblijkelijk na voorafgaand overleg, dat
Hilferding (Duitsch Onafhankelijk), Friedrich Adler en Longuet bijna in gelijke woorden
verklaarden: wij willen geen van beide Internationalen aanvaarden, noch de tweede,
die hier onder leiding van een rechtsche meerderheid wordt opgebouwd, noch de
kommunistische, die in Maart te Moskou is gesticht; duidelijk stuurden zij op een
tusschen-organisatie aan. Hoewel ik mij principieel tot deze groep moest rekenen
en in Luzern, in tegenstelling tot Vliegen, mijn handteekening aan de
resolutie-Longuet gaf, was mij de eenheid te veel waard, om met mijn geestverwanten
in de richting van scheuring te sturen. Mijn politiek viel de volgende jaren samen
met die van de linkervleugel der Engelsche beweging, die, in eigen land de eenheid
bewarend, naar een hereeniging van alle socialisten in één internationaal verband
bleef streven.
Zeer pijnlijk was te Luzern de strijd tusschen de twee Duitsche groepen. Het was
Hilferding, die de meerderheid in staat van beschuldiging stelde naar aanleiding
van haar weinig socialistische daden als regeeringspartij: ‘Gij zijt geen socialistische
partij meer!.... Het is voor ons onmogelijk, met zulke lieden op één internationale
basis samen te werken.’ Naar de verzoenende

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

264
woorden van Bernstein werd nauwelijks geluisterd. Voorzitter Henderson moest
aan deze steeds hooger loopende broedertwist met geweld een eind maken. Het
scheelde niet veel, of men had mij, na de ervaringen, bij mijn eerste rede opgedaan,
het woord onthouden; toch gelukte het mij, mijn standpunt te verdedigen en een
voorstel te doen. Mijn standpunt: de tijd van gewone hervormingen is voorbij, die
van de verovering der politieke macht is aangebroken; deze macht hebben wij aan
te wenden voor konstruktieven arbeid, voor opbouw in politieke en ekonomische
zin; de verdeeldheid is voor een deel een gevolg van gebrek aan inzicht aangaande
ons doel. Daarom was mijn voorstel: Nu eindelijk moet de Internationale de
studiekommissie voor ons eigen politiek systeem benoemen, die men in 1907 te
Stuttgart heeft geweigerd. Mijn voorstel is met algemeene stemmen aangenomen
en het volgend internationaal kongres heeft zich inderdaad met deze kwestie
beziggehouden.
De konferentie van Luzern beteekende in vergelijking met Bern en Amsterdam
ongetwijfeld een stap voorwaarts. Het scherper stellen der vragen leidde voor de
eerste jaren tot splitsing, maar daar moesten wij doorheen. Wij hadden weer in het
openbaar durven vergaderen en besluiten genomen, die hun invloed op de
internationale politiek zouden doen gelden. De eenstemmige veroordeeling van de
vrede van Versailles luidde de socialistische politiek der volgende periode in: opname
van de vroegere overwonnenen in de Volkenbond; herstel van de
onrechtvaardigheden, in het vredesverdrag besloten; demokratische omvorming
van de Volkenbond tot een ‘wereldparlement’; algemeene ontwapening.
Had ik dus scherpe kritiek doen hooren en het gebrek aan aktiviteit van sommige
leidende figuren gelaakt, dit beteekende niet, dat ik voor de moeilijkheden blind was.
In een brief aan een al te ongeduldigen vriend schreef
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ik: ‘De impulsen voor ons optreden als leiders moeten wij ontleenen aan de
tendenzen en gevoelens in de arbeidende klasse zelf en deze zijn het, die het
oogenblik en het resultaat van onze akties bepalen. Zoo is de zwakte der beweging
in deze periode van overgang van oorlog naar vrede in de eerste plaats te wijten
aan het feit, dat het proletariaat in die landen, waar het groote werk van de
vernietiging van de heerschende imperialistische machten van dit oogenblik moest
worden verricht, niet gereed was voor de groote strijd.’
In December besloten de Duitsche Onafhankelijken, zich niet bij de te ‘rechtsche’
2de Internationale aan te sluiten; zij zouden internationaal verband zoeken met
gelijkgezinde groepen. Steun vonden zij o.a. bij de linksche meerderheid van het
Fransche partijkongres te Straatsburg, Februari 1920. Misschien nog sterker dan
door theoretische overeenstemming waren zij door hun gemeenschappelijken afkeer
van de Duitsche meerderheidssocialisten verbonden. Tezamen met de Oostenrijkers,
Zwitsers en anderen optredend, lieten zij de kommunistische Internationale links,
ons rechts liggen en dienden zich als ‘rekonstrukteurs’, opbouwers van een
Internationale van ‘ware’ socialisten, aan.
Zoo was de Internationale, die sedert September 1919 weer te Brussel haar
Bureau had, nog slechts de schaduw van wat zij eens was geweest Het gevaar
bestond, dat op het eerste na den oorlog te houden kongres, 31 Juli 1920 te Genève
bijeen geroepen, de rechtsche richting het overwicht zou bezitten. Wel had het
voorloopig internationaal bureau tot het kongres behalve de aangesloten partijen
alle socialistische groepen uitgenoodigd, die de eenheid nastreefden, doch spoedig
bleek, dat de afgescheiden partijen niet zouden verschijnen, terwijl eveneens de
belangrijke Oostenrijksche partij, zonder nog uit de 2de Internationale te zijn
getreden, aankondigde, niet aan het kongres te zullen deelnemen. Hoe moest onze
Partij in deze om-
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standigheden handelen? Dat ik niet met geestdrift naar Genève ging, ligt voor de
hand. Toch verdedigde ik op het partijkongres van Mei 1920 een resolutie, waarbij
onze Partij besloot, naar Genève te gaan, omdat ‘het zeer twijfelachtig is, of eenige
andere internationale bespreking het gewenschte resultaat zal hebben.’ In mijn
Meirede van dit jaar te Den Haag erkende ik de redelijkheid van de ontstemming
en het wantrouwen, waarmee in vele landen de arbeiders de 2de Internationale
beschouwden.
In het P.B., waar ik mij openhartiger kon uitspreken, betoogde ik, dat herstel van
de Internationale onmogelijk zou zijn, als niet een nieuwe, breedere grondslag
gevonden werd. De pogingen tot ‘rekonstruktie’ wees ik af, omdat deze zoo werden
opgezet, dat de Duitsche meerderheid van te voren zou zijn uitgesloten. Nu de
linkerzijde uit Genève wegbleef, beschouwde ik het als de taak van onze delegatie,
haar oppositie over te nemen. Met het vooroorlogsche standpunt tegenover het
militarisme - de aanvaarding van de landsverdediging - had de Internationale m.i.
te breken.
Over het kongres zelf kan ik kort zijn, daar mijn belangrijkste werk, dat over het
politiek systeem, later zal worden besproken. Het ontbreken van vele belangrijke
partijen en bekende figuren veroorzaakte, vooral de eerste dagen, eenige matheid
en onzekerheid. Toch moet worden gezegd, dat het kongres, ondanks de veel te
beperkte tijd en de belachelijk-onvoldoende hulpmiddelen, een gebeurtenis van
beteekenis was. De sterke Engelsche delegatie gaf de toon aan en voorkwam door
haar veelzijdige samenstelling een te sterke ‘rechtsche’ overheersching. Ik moest
mij om gezondheidsredenen achteraf houden en kon niet deelnemen aan het
eigenaardige ‘kongresleven’ buiten de officieele bijeenkomsten, dat in vele gevallen
van groote beteekenis is.
Van uitnemend belang zouden de organisatorische be-
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sluiten blijken. Het was Huysmans zelf, die voorstelde, het sekretariaat der
Internationale naar Engeland te verleggen; zonder medewerking van de Engelsche
Arbeiderspartij, immers, kon geen internationale organisatie macht uitoefenen; van
haar moest dus de eenheid uitgaan. Te Londen kon zich het onmisbare internationaal
orgaan ontwikkelen, dat in plaats van een administratief bureau, een centrum van
socialistische aktie moest zijn. Tom Shaw, die als textielarbeider op het vasteland
gewerkt had en zoowel Duitsch als Fransch sprak, was de voorzitter van het kongres.
Dank zij het breede en taktvolle optreden van Adolf Braun - zwager van de
bekende schrijfster Lily Braun en van Victor Adler - die voor het eerst na den oorlog
als internationaal woord voerder der Duitsche meerderheid naar voren kwam, werd
hier met de onverkwikkelijke schuldkwestie eens vooral afgedaan. Inzake socialisatie
nam het kongres een resolutie aan, die door algeheel gemis aan voorbereiding veel
van haar waarde verloor. Van der Waerden was een half jaar te voren op mijn
voorstel in een door de Internationale benoemde studiekommissie voor de socialisatie
opgenomen, doch kort voor het kongres deelde hij mij mede, er verder nooit iets
van te hebben gehoord!
Zonder in de gelegenheid te zijn geweest, met de Hollandsche delegatie overleg
te plegen, greep ik in bij de diskussie over de vredesverdragen en het militarisme.
De voorgestelde resolutie was voor mij om twee redenen onaannemelijk: 1ste,
omdat de opstellers zich bepaald hadden tot de parlementaire strijd tegen het
militarisme en de direkte aktie der proletarische massa hadden verwaarloosd; 2de,
omdat men voor de toetreding tot de Volkenbond zoodanige eischen stelde, dat
Sovjet-Rusland daarmede zou worden uitgesloten. Mijn woorden stuitten op verzet,
doch de resolutie werd weer naar de kommissie verwezen en overeenkomstig mijn
voorstel herzien. Terwijl ook in de resolutie inzake
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het politiek systeem de direkte aktie als socialistisch strijdmiddel werd aanvaard,
bevatte de militaire resolutie na haar wijziging, dank zij mijn optreden, de oproep
aan het proletariaat ‘om tegen het militarisme en het imperialisme heviger dan ooit
de strijd te voeren met alle politieke en ekonomische middelen, die het ten dienste
staan.’
Het werk op dit kongres had van mijn krachten het uiterste gevergd, en ik had
meer dan ooit behoefte aan rust in de zuivere lucht der Zwitsersche bergen. Zonder
de tusschenkomst van onzen Zwitserschen partijgenoot Jean Sigg zou ik deze
vakantie niet hebben genoten. De internationale atmosfeer was nog zóó sterk
vergiftigd, dat ik met mijn sekretaris Johan Winkler, die mij naar het kongres
vergezelde, op de Zwitsersche lijst van ‘ongewenschte vreemdelingen’ was
opgenomen. Aanvankelijk waren ons slechts voor de duur van het kongres visa
toegestaan en het was aan Sigg te danken, dat daar door de bezorgde Bernsche
regeering enkele weken aan werden toegevoegd, die ik met mijn vrouw en sekretaris
te Oberhofen doorbracht. Nog zie ik mijn jongen vriend Winkler met een groote
hoeveelheid paperassen in de tuin van ons hotel aan het werk. Zijn ijver stak zoo
zeer af bij mijn werklooze rust, dat de kellner hem voor den politikus Troelstra bleek
te houden; zijn niet zeer weelderige haardos moet tot die verwarring mede aanleiding
hebben gegeven.
Het is begrijpelijk, dat velen in onze Partij voor een verder medewerken aan de 2de
Internationale weinig gevoelden. Ik heb mij tegen alle voorstellen tot afscheiding
verzet; zoolang de Engelsche partij in de Internationale bleef, behoefden wij ons
voor ons lidmaatschap niet te schamen. Slechts één omstandigheid zou, naar ik
vreesde, een zoodanig verzet van het socialistisch geweten in onze Partij kunnen
opwekken, dat
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afscheiding onvermijdelijk zou worden; ik bedoel de politiek der Belgische partij en
de vergaande koncessies, die haar leiders aan nationalisme en militarisme deden.
Ook een man als Huysmans, in zijn hart een tegenstander van deze politiek, verzette
zich in het openbaar niet voldoende. De militaire politiek der Belgische socialisten
verzwakte onze anti-militaristische aktie; voor het militair verdrag met Frankrijk, dat,
hoe onschuldig het mocht worden voorgesteld, op alle ware internationalisten een
hoogst ongunstigen indruk maakte, hadden onze ministers mede de
verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb de steun aan dit verdrag en andere daden
van de half-socialistische Belgische regeering - nieuwe militaire maatregelen, de
volksstemming-komedie in de vroeger-Duitsche distrikten Eupen en Malmédy - in
Het Volk openlijk afgekeurd. Aan mijn vriend Huysmans, die zich daarover
verontwaardigd toonde, antwoordde ik, ‘dat ik in de Nederlandsche Partij de 2de
Internationale onmogelijk zou maken, indien ik mij niet de vrijheid veroorloofde,
zonder een blad voor de mond te nemen, de Belgische partij te kritiseeren voor
daden, die het socialisme en de Internationale kompromitteerden.’
Wat mij, zoowel in Het Volk, als in mijn Kerstrede van 1920 tot mijn scherpen
aanval op Vandervelde bracht, was het optreden van dezen socialistischen Minister
van Justitie tegen anti-militaristen en Vlaamsche nationalisten. Ik herinner aan de
grove behandeling, die ds. Schermerhorn bij een propagandatocht in België had te
verduren, aan het gevangen houden van mannen als Wies Moens, en den
sympathieken Vlaamschen socialist Jef van Extergem. Ik was door bemiddeling van
mijn sekretaris Winkler van het lot der Vlaamsche veroordeelden op de hoogte
gebracht en liet niet na, Vandervelde daarover te Genève aan te spreken. Hij hield
zich van de domme en zeide van de zaak niet op de hoogte te zijn. Op de volgende
bij-
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eenkomst der Exekutieve te Londen kwam ik bij hem op de zaak terug; nu
antwoordde hij, dat de publieke opinie in België de door mij geëischte amnestie zoo
kort na den oorlog niet zou dulden. Over dit antwoord schreef ik in Het Volk: ‘Wij
kunnen dit niet beoordeelen; maar des te ernstiger klemt voor ons de vraag, of het
dan mogelijk is voor een internationaal-socialistische partij, de bevrediging van zulke
wraakgevoelens mede voor haar rekening te nemen.’ En verder: ‘Hoogst pijnlijk
heeft het ons hier getroffen, dat zoowel deze politieke wraaknemingen als de
rechterlijke razzia tegen de aktivisten onder de firma van een socialistischen Minister
van Justitie moesten plaats vinden.’ Mijn optreden ten deze vond algemeen
weerklank in onze Partij; toentertijd hebben de Belgen zich er weinig van
aangetrokken. Des te meer genoegen doet het mij te kunnen konstateeren, dat nu,
na tien jaar, onze Belgische vrienden op hun militaire en verdragspolitiek van 1920
terugkomen.
Mijn opvatting van de taak der in Genève tot konsolidatie gekomen
romp-Internationale heb ik neergelegd in een memorie, in het najaar van 1920 aan
mijn medeleden in de Exekutieve toegezonden. Ons eenig doel moest zijn, schreef
ik, de internationale eenheid voor te bereiden. Aan een organisatie van uitsluitend
reformistische groepen zou onze Partij op den duur niet blijven medewerken.
Tegenover de aanvallen, door Moskou op ons gericht, hadden wij ons te verweren
door daartegenover een eigen, positief stelsel van in West-Europa passend
demokratisch socialisme op te bouwen; zoo alleen konden wij de woelende zee van
om nieuwe vormen en gedachten worstelende arbeidersmassa's, die nu dobberden
tusschen de twee polen, Londen en Moskou, tot ons trekken. Het ‘Nur
Parlementarismus’ moest verlaten worden voor direkte aktie en een eigen politiek
systeem. Wij hadden aansluiting te zoeken bij de in het I.V.V. georganiseerde
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vakbeweging, die tegenover het bolsjewisme haar eenheid had behouden.
Intusschen bereidden de ‘rekonstrukteurs’ de stichting eener eigen Internationale
voor. De kracht dezer groep lag in de Oostenrijksche partij, die geheel door de
populaire figuur van Friedrich Adler werd beheerscht. De Duitsche Onafhankelijken
en de Fransche partij hadden zich niet voldoende tegen bolsjewistische infektie
beschermd; het gevolg was, dat beide partijen uiteen, vielen, de eerste op het
kongres van Halle, Oktober 1920 en de tweede te Tours, December 1920. De
linkervleugel zou voortaan de parolen uit Moskou slaafs opvolgen; de rechtervleugel
zocht aansluiting in Weenen. In Het Volk wees ik deze vierde Internationale als een
‘vermeerdering der verwarring’ af. ‘Er moet thans vóór alles worden getracht, de
partijen, die op weg naar Moskou waren, maar onderweegs bemerkten, geen
kommunisten, doch eigenlijk nog steeds sociaal-demokraten te zijn,’ naar de oude
Internationale terug te voeren.
Met de leiders dezer partijen bleef ik in nauw kontakt en de oprichtingskonferentie
der Weensche Arbeidsgemeenschap - spottend genoemd: 2½ de Internationale woonde ik in Februari 1921 als gast en verslaggever bij. Daar dit lichaam slechts
een kort leven beschoren was, behoef ik op zijn program niet diep in te gaan. Het
uitblijven van een duidelijke afwijzing der bolsjewistische methoden, moet als een
zwakheid dezer konferentie worden beschouwd. Beschamend was, dat zij niet de
moed vond, krachtig te protesteeren tegen de overweldiging van de socialistische
republiek Georgië door de Sovjet-troepen, hoewel Kautsky op overtuigende wijze
het zuiver imperialistisch karakter van deze gewelddaad had aangetoond.
Ik werd bevestigd in mijn opvatting, dat een algemeene Internationale als orgaan
van gezamenlijke arbeidersaktie mogelijk was; daarbinnen zou groote theoreti-
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sche en taktische vrijheid moeten worden toegestaan. De vooral bij ons, theologisch
aangelegde Nederlanders, zoo sterk levende neiging, anderen als niet zuiver in de
leer te verketteren, zou en zal terwille van de internationale eenheid moeten worden
onderdrukt. Mijn konklusie was, dat de S.D.A.P. niet bij Weenen, maar bij Londen
thuis hoorde. In Het Volk schreef ik: ‘Nog meer dan de vraag: wat wilt gij?, geldt hier
de vraag: wie zijt gij? Want uit het wezen eener partij volgt duurzaam haar politiek.’
Daarom hadden wij met de Engelsche en Duitsche massapartijen in één verband
te blijven, en niet, om minder zakelijke redenen van persoonlijke sympathie of
theoretische voorkeur, de Weeners te verkiezen. Dat ik persoonlijk mij in taktisch
en theoretisch opzicht het best bij de Oostenrijksche marxisten thuis gevoelde, heb
ik ook toen onomwonden gezegd. Voor mij was en is Otto Bauer het type van den
sociaal-demokratischen politikus, in wien praktische en theoretische kennis, oog
voor de bestaande politieke noodzakelijkheden en een nooit-verzwakkend streven
naar de socialistische toekomst, tot een harmonisch geheel zijn vereenigd.
Uit het voorgaande is voldoende duidelijk geworden, hoe ik mijn taak in de Exekutieve
der 2de Internationale opvatte. De ontwikkeling der volgende jaren zal ik niet anders
dan met een enkele lijn kunnen weergeven. Dat voor de toenadering tusschen
Weenen en Londen tijd noodig was, bleek bij de konferenties over het probleem
der herstel-betalingen, April 1921 te Amsterdam. Het I.V.V., de Weeners en wij, de
2de Internationale, beraadslaagden naast elkaar; wel brachten wij onze konklusies
zooveel mogelijk in overeenstemming, doch de Weeners weigerden met ons op
dezelfde verdieping te vergaderen!
Eind juli van dat jaar herdacht de Deensche partij haar 50 jarig bestaan. De Denen
hadden het plan opgevat,
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hun feest dienstbaar te maken aan de internationale eenheid, en daarom
uitnoodigingen gezonden aan alle partijen der 2de en der Weensche Internationale.
Het was voor mij een teleurstelling, dat de tweede groep in haar geheel wegbleef;
hier werd wel heel duidelijk de eigen parochie boven de socialistische eenheid
gesteld en bleek een kleinzielige angst voor de kommunistische ‘verraad’
schreeuwers. Over de feesten te Kopenhagen, die ik als Nederlandsch afgevaardigde
bijwoonde en over de reis, die ik na afloop door Noorwegen maakte, heb ik in Het
Volk een serie ‘Vakantiebrieven’ gepubliceerd.
Men had mij verzocht, op de feestmeeting te spreken en per auto begaf ik mij
naar het meetingterrein. Daar wachtte mij een merkwaardige verrassing. Toen onze
auto stilhield, werd het portier geopend door eenjongen man, in wien ik mijn zoon
herkende; hij bevond zich voor zijn werk als kunstschilder veelal in het buitenland
en was, zonder dat ik het wist, eveneens te Kopenhagen aangekomen. Mijn beide
redevoeringen, gewijd aan de ontwapening en de internationale eenheid der
arbeiders, hoorde hij aan en hij verzekerde mij na afloop, dat ik er zelden zoo geheel
‘in’ was geweest.
Nooit heeft het verblijf buiten mij zoo verkwikt en gesterkt als op deze reis met
mijn vrouw door Noorwegen het geval was. De hooge donkergroene wouden, de
kale berghoogten, de ongetemde watervallen - de statige fjords, de massieve bergen
weerspiegelend, - het zijn zoovele beelden, die men zijn verder leven meedraagt.
De strakke, forsche Noorsche natuur paste geheel bij mijn geest en aspiraties. Ik
beschreef in mijn Volkbrief daarnaast de geweldige technische werken, door den
mensch in deze woeste omgeving gebouwd, en besloot: ‘Maar wie die natuur in
haar overweldigende majesteit heeft gezien, zooals wij op onze tocht door die
grootsche dalen en fjorden, die zal niet, ter-
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wille van hetgeen op haar en met haar behulp is gewrocht, haar zelve met de
krachten, die haar vormden, in hare allesoverheerschende beteekenis voor der
menschen leven en werken vergeten.’
De dringende noodzaak, stelling te nemen in de door de officieele diplomaten
steeds meer vertroebelde schadevergoedingskwestie, bracht in den aanvang van
1922 de Internationalen tot elkaar. In Frankfort had een bespreking plaats tusschen
de socialisten uit de betrokken landen, die mede van belang was, omdat aanhangers
van Weenen en Londen samengingen. Hier en bij volgende bijeenkomsten van
denzelfden aard bleek, dat de socialisten in staat waren, een afdoende oplossing
voor dit, de vrede steeds nog bedreigend, probleem aan te geven. Zij bleken echter
niet in staat, de regeeringen te dwingen tot het overnemen dezer oplossing, vooral
tengevolge van de zwakheid der Fransche arbeidersbeweging; door kommunisme
en woordradikalisme was daar, tot schade van het proletariaat en de wereldvrede,
het levenswerk van Jaurès in enkele jaren vernietigd.
De Weensche Arbeidsgemeenschap had eenheid van alle partijen, inklusief de
kommunisten, in haar vaandel geschreven. Zoo moest aan het herstel der 2de
Internationale een onverkwikkelijke periode voorafgaan, besteed aan vruchtelooze
pogingen, de kommunisten tot loyale samenwerking te bewegen. In April 1922 is
te Berlijn een konferentie der drie Internationalen gehouden, die voldoende bewees,
dat het ‘eenheidsfront’ onbestaanbaar was. Daarnoemde Vandervelde namens de
2de Internationale de drie voorwaarden voor onze deelname aan een
hereenigingskongres der drie Internationalen: 1ste, de kommunisten moesten een
eind maken aan de cellenbouw en andere pogingen, onze organisaties te vernietigen;
2de, Sovjet-Rusland moest de overweldigde randstaten (Georgië!) vrij laten, over
hun eigen toekomst te beslissen; 3de, een behoorlijke
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rechtspraak over onze in Rusland vervolgde partijgenooten behoorde te worden
gewaarborgd. Het bruusk en beleedigend optreden van Radek en de zijnen en het
negeeren van deze wel zeer bescheiden voorwaarden deed de Berlijnsche
konferentie mislukken. Nog eenmaal zouden wij met de ons steeds weer
‘ontmaskerende’ en ten doode bestrijdende kommunisten in één kongres tezamen
zijn. Het was op het groote vredeskongres, in December 1922 door het I.V.V. te
Den Haag georganiseerd, het hoogtepunt van de vredesbeweging na de
wereldoorlog. Afgezien van het onsmakelijk optreden der kommunisten was dit
kongres een grootsche manifestatie van de vredeswil der massa's. Toegang hadden
alle organisaties, die de algemeene werkstaking als afweermiddel tegen den oorlog
aanvaardden, zoodat naast de partijen der drie Internationalen en de vakbeweging,
de radikale vleugel der burgerlijke vredesbeweging vertegenwoordigd was. De
regeering en het gemeente-bestuur van Den Haag meenden het kongres te kunnen
negeeren, wat niet belette, dat het ook in burgerlijke kringen den noodigen indruk
maakte. Het was onze beweging, die de rol van gastvrouw vervulde. In mijn
begroetingsrede namens de Partij herinnerde ik er aan, dat een klein land als het
onze, materieel niet meer in staat, zijn onafhankelijkheid met militaire middelen te
handhaven, alleen van de ontwikkeling van de Internationale haar heil kan
verwachten. ‘Geen enkele politieke partij heeft het ooit gewaagd, aan ons van nature
anti-militaristisch volk, de lasten op te leggen, die voor een werkelijke militaire
verdediging noodzakelijk zouden zijn.’
Na het vertrek van Tom Shaw was ik voorzitter der politieke kommissie en in het
kongres verdedigde ik de daar opgestelde resolutie. Zij bevestigde de sedert 1919
door de socialisten gestelde eischen inzake herziening van het vredesverdrag en
demokratiseering van de Volkenbond. Verder wees zij op de kapitalistische
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oorzaken van het oorlogsgevaar, doch erkende, dat ‘die tendenz toch kan worden
tegengewerkt door de doelbewuste en vastbesloten strijd der georganiseerde
arbeidersklasse, ondersteund door alle krachten, die oorlog tegen den oorlog voeren.’
Van de genomen besluiten noem ik de bekende resolutie tegen het militarisme,
die aan dit kongres bovenal zijn beteekenis heeft verleend. Reeds had het I.V.V. in
April te Rome uitgesproken, dat het de plicht der georganiseerde arbeiders was,
‘het uitbreken van een oorlog door het proklameeren en doorvoeren eener
internationale algemeene werkstaking te verhinderen.’ De resolutie van Den Haag
bevestigde dit besluit en breidde het uit, door als plicht der arbeiders te noemen,
het strijden tegen den oorlog ‘met gebruik van alle middelen, direkt en indirekt,
binnen en buiten het parlement,’ terwijl daarnaast de nadruk op de aktie voor
‘werkelijke en feitelijke ontwapening’ werd gelegd.
Ik heb van ganscher harte mijn aandeel in den arbeid van het Haagsche kongres
verricht en de resolutie, waarin de buiten-parlementaire aktie werd vastgelegd,
beantwoordde aan de opvatting, die ik zonder ophouden in de jaren na den oorlog
heb gepropageerd. Ik had het vertrouwen, dat deze resolutie zou worden uitgevoerd.
Was dit vertrouwen misplaatst? De ongeduldigen, zij, die meenen, het socialisme
te dienen, door het ‘alles of niets’ in hun vaandel te schrijven, zullen, wat na 1922
ter uitvoering dezer resolutie is geschied, begroeten met hoon. Het valt niet te
ontkennen, dat onze beweging voorzichtiger is geworden met haar voorspellingen
en beloften. Zeker, de methode, in de resolutie van 1922 neergelegd, is de juiste,
maar het komt er op aan, dat de arbeiders van alle bij het oorlogsgevaar betrokken
landen, tot het opvolgen van de stakingsoproep gereed en bereid zijn. Men mag
nooit vergeten, dat het de geestesgesteldheid der massa's
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was, die het ons in Juli 1914 onmogelijk maakte, op te treden. Op de socialistische
beweging van ieder land rust de plicht, door rustelooze propaganda de arbeiders
voor deze zware taak gereed te maken; men mag konstateeren, dat de
Nederlandsche beweging ten deze in de Internationale een goed figuur maakt.
Tijdens dit kongres kwam de eenheid der Internationale tot stand. Reeds in Mei
1922 waren vertegenwoordigers van het I.V.V., Londen en Weenen te Amsterdam
tezamen geweest, om te overleggen over de situatie in Duitschland, waar na de
laffe, gemeene moord op Walther Rathenau, optreden tegen de reaktie dringend
geboden was. Onder de druk dezer gebeurtenissen was in September de hereeniging
tusschen de Onafhankelijken en de Duitsche meerderheid verkregen. In Den Haag
kwamen de besturen van Londen en Weenen tot definitieve overeenstemming. Het
uur, waarnaar wij sedert 1919 hadden gesnakt, was eindelijk aangebroken. Het mag
wel eens nadrukkelijk worden gezegd, dat deze gelukkige oplossing door de
bemiddeling der internationale vakbeweging, door het bij uitstek taktvolle optreden
van haar toenmaligen sekretaris, Oudegeest, belangrijk is bespoedigd.
Pinksteren 1923 kwam het hereenigingskongres te Hamburg bijeen. In Het Volk
schreef ik, geen reden te zien om het herstel der Internationale ‘met fanfares en
optimistische profetieën te begeleiden.’ Daarbij wees ik op de onvermijdelijke
zwakheid der Internationale, tengevolge van de ‘ongelijke beteekenis in macht en
politieke positie der socialistische partijen in de verschillende landen’ en van het
gemis aan taktische en theoretische overeenstemming. ‘Pogingen om deze door
machtspreuken te forceeren hebben gemeenlijk een tegenovergesteld resultaat.’
Alleen uit de praktische samenwerking van rechter- en linkervleugel, was, schreef
ik, ‘dat gezonde lichaam te verwachten, waarin wil en daad, idealisme en praktische
zin,
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revolutie en hervorming, tot één harmonisch geheel samengroeien.’
Dat de hier door mij aangewezen oorzaken van zwakheid zich in de jaren, die
sinds Hamburg zijn verloopen, sterk hebben doen gelden, valt niet te ontkennen.
Jarenlang heb ik met vele anderen mijn beste krachten gegeven, om de Internationale
van de dood te redden; wij zijn daarin geslaagd. Doch de taak, haar weer volledig
tot gezond, daadkrachtig leven te wekken, is nog slechts voor een klein deel
volbracht.
Mijn eerste rede na mijn terugkeer in de Kamer, Mei 1919, gold het vrouwenkiesrecht.
Het was één van de eischen, door de Novembergebeurtenissen plotseling rijp voor
inwilliging geworden. Onze poging, bij deze gelegenheid tevens een tweede
Novembereisch, de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd binnen te halen, kon
niet slagen.
De eerste belangrijke worsteling met mijn tegenstanders had veertien dagen later
plaats, bij de behandeling van een voor de burgerwachten aangevraagd krediet.
Het standpunt der eenheidsmotie, waarbij wij weigerden de revolutionaire methoden
voor alle gevallen af te zweren, had ik in mijn 1-Mei-rede te Amsterdam nadrukkelijk
onderstreept: ‘Als zij (n.l. de sociale revolutie) aan de poorten van ons land komt,
zullen wij haar begroeten als het groote, historische werk der arbeidersklasse.’ De
tegenstanders vonden zoowel in deze woorden, als in mijn volgens hun verontruste
voorstelling ‘pro-bolsjewistisch’ optreden op de konferentie te Bern, goede
uitgangspunten voor hun aanval op mijn persoon en mijn positie in de beweging. Ik
stelde vast, dat een internationale revolutie niet door de burgerwachten van den
heer Ruys zou worden tegengehouden en tartte bovendien de regeering, nu eens
voor den dag te komen met haar wetenschap over z.g. geheime oproerplannen,
waarmede zij en haar aan-
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hangers het volk in voortdurende onrust hielden. Wat onze Partij wilde, kon na de
openlijke besprekingen op het Paaschkongres een ieder bekend zijn.
De eigenlijke strijd om mijn positie zou ik hebben te voeren bij het begrootingsdebat
in het najaar. In mijn openbare uitlatingen in de voorafgaande maanden in te binden,
lag niet in mijn lijn. Ik liet steeds dezelfde toon hooren, zoowel bij de viering van het
25-jarig bestaan onzer Partij, als in mijn rede op de feestvergadering der
Amsterdamsche timmerlieden ter viering der verovering van den achturendag door
de bouwvakarbeiders in die stad. Dat deze arbeiders behoefte gevoelden, na
November juist mij als spreker te laten optreden, werd door mij zeer gewaardeerd.
In den door van der Lende onderteekenden uitnoodigings brief schreven zij: ‘Én als
dank voor uw optreden èn als een openlijke betooning, dat wij Uw zijde kiezen,
wenschen wij, Amsterdamsche bouwvakarbeiders, U gaarne in ons midden te zien,
als wij het feest van onze en Uwe overwinning vieren.’
Ik beleefde het twijfelachtige genoegen, dat bij de algemeene beschouwingen
mijn persoon in het middelpunt der debatten stond. Ik begon mijn eerste speech als
een doode, heel mak en sprekend over zakelijke onderdeelen van het
regeeringsbeleid; mijn hoorders liepen er in, doch ik was voornemens aan het slot
weer zoo levend te zijn als ooit. Ik besprak o.a. onze socialisatie-eisch, niet als een
punt, dat straks door een kapitalistische regeering zou kunnen worden uitgevoerd,
maar als òns stelsel, waartoe wij de macht moesten veroveren. De Fransche revolutie
had het politieke gedeelte der ‘publieke zaak’ uit de kring van het partikulier belang
gehaald, thans was het de tijd, de produktie aan de willekeur van enkele personen
te onttrekken. Dat opvoering der produktie noodig zou zijn, wilde ik niet ontkennen,
evenmin, dat de arbeiders daarmede rekening hadden te houden; doch de toenemen-
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de duurte was niet aan de hooge loonen te wijten, maar aan de steeds scherper
werkende fouten van het kapitalistisch produktiestelsel. Het kon nooit op onze weg
liggen, de verantwoordelijkheid voor de fouten van het kapitalisme te aanvaarden.
De aanvallen op mijn persoon kwamen vooral van de rechterzijde; naast den heer
Rutgers, die mijn partijgenooten uitnoodigde, zich van mijn kompromitteerend
gezelschap te ontdoen, onderscheidde zich de heer Beumer door enkele
‘beneden-peilsche aardigheden’, zooals de Maasbode het uitdrukte. De speeches
van Dresselhuys en Treub brachten de zaak van kleinzielig-persoonlijk op
algemeen-politiek peil. Bij de persoonlijke belagers voegde zich de heer Marchant,
die zich hier niet van zijn beste kant het zien. Lees ik mijn repliek op de felle aanvallen
over, dan zie ik, dat ik weer geheel op oude kracht was: een bloemlezing makend
uit de redevoeringen, waarin ik was doodverklaard, mocht ik konstateeren, dan toch
in ieder geval ‘een levend lijk’ te zijn. Ik vervolgde: ‘Mijne heeren, vergist u omtrent
de positie, welke ik in het parlement inneem, niet.... Iemand, die het vertrouwen
heeft van het vierde gedeelte van het Nederlandsche volk.... is in zijn positie in het
parlement niet afhankelijk van de welwillendheid of onwelwillendheid van zijn
medeleden.’ De toon van mijn optreden zou ik niet laten bepalen ‘door mijn
tegenstanders, ja, ik mag tegenwoordig wel zeggen: door mijn vijanden.’ Aan
Dresselhuys, die weer eens van onze Partij de afzwering van de revolutie had
verlangd, antwoordde ik: ‘Het woord, dat gij van mij wenscht te hooren, kan en zal
ik niet spreken.’ Mijn positie tegenover de meeningsverschillen binnen onze
beweging, omschreef ik aldus: ‘Men kan naar mijn opvatting niet optreden als leider
van een partij en tegelijk als niet anders dan propagandist van een bepaalde richting
in die partij.’ Als vertegenwoordiger van de geheele Partij wenschte ik te worden
beschouwd
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en zou ik mijn houding bepalen. Het was van groot belang, dat ik hierbij kon wijzen
op mijn benoeming tot hoofdredakteur van Het Volk.
Den heer Marchant gaf ik een antwoord, dat aan scherpte voor zijn aanval niet
onderdeed. ‘Maak eerst uw partij tot iets’, voegde ik hem toe, en wijd u liever aan
de belangrijke politieke problemen, door deze tijd gesteld, dan aan ‘een onvruchtbaar,
bekrompen parlementair geschermutsel, waarin de heer Marchant te mijnen,
misschien te zijnen eigen koste, deze debatten heeft doen ontaarden.... Laat hij
bedenken, dat, wie de leider wil zijn van een partij van de vooruitgang, niet tegelijk
kan zijn de klown der reaktie.’ Reeds in zijn antwoord legde Marchant de grondslag
voor de weldra ingetreden toenadering tusschen ons beiden. De
vrijzinnig-demokraten hebben van hun anti-socialistischen ijver na November 1918
weinig plezier beleefd. De politieke ontwikkeling in ons land heeft hun partij steeds
vaker naast de onze geplaatst en ook de persoonlijke verhouding tusschen den
heer Marchant en mij werd weldra door wederzijdsche waardeering gedragen. Dat
hij boven persoonlijke rankune verheven was, bleek enkele maanden later bij mijn
60ste verjaardag. Terwijl deze dag door alle andere burgerlijke politici zorgvuldig
werd genegeerd, ontving ik op het diner, dat ik bij die gelegenheid aan een aantal
vrienden aanbood, een telegram met ‘hartelijke gelukwenschen van den klown der
reaktie’.
Ik stap hiermee van mijn veel-besproken positie na 1918 af. Dat wil niet zeggen,
dat de zaak niet meer ter sprake is gekomen. Voor tweede- en derderangs politici
in de Kamer, die vroeger één en ander van mij te verduren hadden gehad, en voor
aan gedachten arme skribenten in kleine en groote bladen, bleven de
Novemberdagen een blijkbaar onuitputtelijke bron van hatelijkheden en getreiter.
Zelfs vonden deze heeren stof voor anti-revolutie-beschouwingen in het
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feit, dat mijn zoon, in 1920 van een reis door Finland terugkeerend, bij de visitatie
te Oldenzaal in het bezit bleek van enkele fraaie dolkmessen, waarvan één bestemd
was voor zijn gevaarlijken vader - als boekopensnijder.
Mijn zestigste verjaardag vierde ik in de kring van vrienden en strijdmakkers. De
Haagsche beweging had het initiatief tot een viering op ruimer schaal genomen; 's
middags mocht ik in het Volksgebouw een overvloed van hartelijke woorden
aanhooren; 's avonds zag ik duizenden voor mijn huis verzameld. Hecht als altijd,
hechter dan ooit was mijn Verbond met de arbeiders, die mij bij mijn politieke aktie
hun steun moesten verleenen. Het mooiste moment van de dag was voor mij de
komst van een aantal Rotterdamsche bootwerkers. Van hun schamele
stakersuitkeering hadden zij een eenvoudige bos roode bloemen voor mij gekocht;
in de nacht op weg gegaan, waren zij te voet naar Den Haag gekomen en stonden
's morgens om negen uur voor mijn woning.
Het is mij niet mogelijk, een overzicht te geven van alle redevoeringen, door mij
in deze jaren van intensieve propaganda gehouden. Een uitzondering moet ik maken
voor mijn speech te Maastricht, op 12 Mei 1920, ter voorbereiding van de eerste
raadsverkiezing onder het vrouwenkiesrecht. Het was een enthusiaste vergadering.
Diep was ik getroffen door de woorden van een eenvoudigen arbeider, die op het
podium kwam om mij ‘voor 1918’ te danken.
Aan herhaalde verzoeken, mij weer als hoofdredakteur van Het Volk beschikbaar
te stellen, had ik, vooral met het oog op mijn gezondheid, geen gehoor gegeven.
Kort voor het Paaschkongres van 1919 was het de gezamenlijke aandrang van
Wibaut en de leiding van het N.V.V., die mij deed besluiten, toe te stemmen. Mijn
bedoeling was, de journalistieke en politieke leiding
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der krant op mij te nemen, naar Amsterdam te verhuizen en, daar deze funktie den
geheelen persoon zou eischen, als lid der Kamer te bedanken. Het was tegen dit
laatste deel van het plan, dat in de huishoudelijke zitting van het kongres van 1919
zóó'n storm van verzet rees, dat ik niets anders kon doen, dan beloven, naar de
Kamer terug te keeren. Daarmee was voor mij de kwestie van het
hoofdredakteurschap van de baan. Het P.B. benoemde enkele weken later als
zoodanig de Roode. Intusschen zou de zaak spoedig opnieuw aan de orde komen,
tengevolge van de oprichting van een eigen socialistisch dagblad te Rotterdam, de
‘Voorwaarts’. Het benoodigde kapitaal werd voor een deel verschaft door onzen te
Berlijn wonenden partijgenoot Julius Barmat. Men weet, dat deze man later het
slachtoffer is geworden van een afschuwelijke rechterlijke komedie. Ik heb voor
Barmat steeds groote genegenheid gevoeld en nooit geaarzeld, in het openbaar te
verklaren, dat ik hem ten volle vertrouwde. Achteraf is aan een ieder, die van het
geval heeft kennis genomen, wel voldoende gebleken, dat van ‘schuld’ bij hem geen
sprake was; de reaktionaire rechters van het republikeinsche Duitschland hebben
in Barmat niet den overtreder van de wet, maar den sociaal-demokraat en den jood
willen treffen. De Rotterdamsche partijgenooten verzochten mij in het najaar van
1919, als hoofdredakteur van ‘Voorwaarts’ op te treden. Ik had daar wel ooren naar.
De uitsluitend politieke leiding van het blad kon ik met mijn Kamerwerk kombineeren.
In mijn antwoord aan de Rotterdammers schreef ik, zeer wel te begrijpen, dat men
er in de Partij aanvankelijk bezwaar tegen zou hebben, mij niet in Het Volk, maar
in een plaatselijk orgaan politieke leiding te laten geven. Ik vervolgde: ‘Het zal
gewenscht zijn, bij verschil van toon of van meening over bepaalde punten tusschen
het nieuwe blad en Het Volk wederzijds de uiterste beperking in acht te nemen.’
Slechts op het gebied der buiten-
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landsche politiek zag ik voor het Rotterdamsch blad een eigen rol weggelegd: ‘De
wederopbouw der Centralen is, behalve een algemeen socialistisch, ook een
dringend Rotterdamsch belang. De door mij steeds gevolgde buitenlandsche politiek,
zoowel gedurende als na den oorlog, is hiermede in overeenstemming. Het is mede
daarom, dat ik voor het blad mijn hoofdredaktie van belang acht.’
Te Zürich, waar ik mij voor eenige weken van ongestoorde studie had
teruggetrokken, ontving ik de notulen van de P.B. vergadering, waar tegen deze
oplossing onoverkomelijke bezwaren waren gerezen. Het was de Roode, die daar
onder algemeene instemming zeide: het P.B. kan er niet mede volstaan, Troelstra
de hoofdredaktie van het Rotterdamsche blad af te raden, maar moet nu een poging
doen, hem aan Het Volk te verbinden. Ik schreef daarop een brief aan de Roode,
waarin ik mijn ouden vriend voorstelde, samen de hoofdredaktie van Het Volk op
ons te nemen. Het was voor deze oplossing, dat zonder veel moeite algeheele
overeenstemming gevonden werd.
De samenwerking met de Roode was slechts van korten duur; om redenen, geheel
buiten onze persoonlijke verhouding gelegen, zag hij zich genoopt, in het voorjaar
van 1920 de krant te verlaten, om te Genève aan het Internationaal Arbeidsbureau
een betrekking te aanvaarden. In zijn plaats werd op mijn voorstel Ankersmit
benoemd. Met hem heb ik vijf jaar samengewerkt, waarbij onze vriendschap steeds
hechter is geworden; ik had in hem een trouw, loyaal vriend en een
mede-hoofdredakteur, die met genoegen het leeuwendeel van het werk op zich
nam. De redaktievergaderingen woonde ik geregeld bij, doch verder bepaalde zich
mijn werk tot het schrijven van politieke hoofdartikelen. Een rubriek ‘Uit de
Internationale’ werd onder mijn leiding door mijn sekretaris verzorgd. Het Populair
Wetenschappelijk Bijvoegsel kwam op mijn
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initiatief tot stand. Ik had daarmee een dubbele bedoeling; in de eerste plaats de
zeer noodzakelijke wetenschappelijke vorming van het politiek inzicht van het
partijkader onder leiding der redaktie; in de tweede plaats het scheppen van een
vrije tribune voor afwijkende meeningen binnen de Partij. Het Bijvoegsel is op den
duur van karakter veranderd; als veiligheidsklep voor aparte ideeën doet het nog
steeds dienst, maar ook de behoefte aan populaire wetenschappelijke voorlichting
is in onze dagen dringender dan ooit en men zal een weg hebben te vinden, om in
die behoefte te voorzien.
Ik ontving als hoofdredakteur geen salaris, slechts een vergoeding, die mij in staat
stelde, in den persoon van Johan Winkler een bekwamen sekretaris aan te stellen.
Voor mijn werk vond ik in hem een waardevolle steun. Hij was een man, wien ik met
vertrouwen verantwoordelijken arbeid kon overlaten; zoo was de herziening en bij
werking van mijn program-brochure ‘De S.D.A.P., wat zij is en wat zij wil’,
grootendeels zijn werk. Aan hulp van een sekretaris had ik te meer behoefte na de
opheffing van het op mijn voorstel gestichte fraktiebureau. Ik ben nog van meening,
dat een behoorlijk ingericht bureau voor de Kamerfrakties, met een ruimopgezet
archief, noodzakelijk is, o.a. voor de voorbereidende studie van aanhangige
wetsontwerpen en het geregeld kontakt met de frakties in het buitenland. Dat het
bureau moest worden opgeheven, was een gevolg van het eeuwige geldgebrek.
IJzerman, die in 1918 terwille van het direkteurschap van dit bureau zijn
oorspronkelijke loopbaan had opgegeven, heeft ruim twee jaar met onbezweken
opgewektheid van dit werk gemaakt, wat er bij het volkomen gemis aan hulpmiddelen
van te maken was. Het was voor hem een geluk, toen in 1920 de ‘Voorwaarts’ hem
gelegenheid gaf, op vruchtbaarder wijze zijn scherpe geest in dienst onzer beweging
te stellen.
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In de anti-revolutie wet trachtte de regeering-Ruys van haar kant haar oogst van
November 1918 binnen te halen. Een treurig staaltje van gelegenheids wetgeving,
dat òf moest leiden tot onderdrukking van de openbare aktie der socialistische
beweging - welke aktie dan onvermijdelijk in het geheim zou zijn voortgezet - òf
moest blijven een ijdel politiek gebaar; het laatste is het geval geweest. Hoe moest
onze houding tegenover dit voorstel zijn? Bij de voorbereidende besprekingen in
het P.B. en met het N.V.V.-bestuur bleek geen eenstemmigheid te bestaan. Terwijl
het naar mijn meening onze plicht was, de toegeworpen handschoen op te nemen,
wilde de meerderheid der leiding het in de grond onschuldige ontwerp en bagatelle
behandelen. Een konklusie werd niet genomen: wij zouden afwachten, hoe de massa
op de wet en den inzet onzer aktie - protestvergaderingen in de vijf groote steden
- zou reageeren.
Op de meeting te Amsterdam sprak ik met Stenhuis, destijds voorzitter van het
N.V.V. Terwijl ik eenerzijds de dwaasheid en onuitvoerbaarheid der voorgestelde
wetsbepalingen in het licht stelde, zette ik anderzijds de deur voor het uiterste
verzet-middel - de algemeene proteststaking - wijd open. Stenhuis ging in dat opzicht
nog wat verder, zóó ver, dat wij nauwelijks terug konden. Daarop besloot het N.V.V.,
de arbeiders in de drie groote steden op te roepen tot de algemeene staking op de
dag, dat het wetsontwerp in de Kamer zou komen.
Dat een deel der arbeiders door den aanval der regeering op de organisatievrijheid
in sterke gisting was gekomen, kan niet worden ontkend. Ik begroette het
stakingsbesluit met groote vreugde; na een periode van slapte in de beweging had
ik eindelijk het gevoel, weer wind in de zeilen te hebben. Het resultaat van de
stakingsoproep was in zekere zin een teleurstelling. Toch heb ik steeds geprotesteerd
tegen hen, die van
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een mislukking spraken; gezien de geringe mogelijkheid van voorbereiding, was de
deelneming aan de staking groot genoeg. Remmend werkte de opvatting van velen,
dat het met toepassing der wetsbepalingen zoo'n vaart niet zou loopen; een opvatting,
die overigens door de feiten bevestigd is.
Ik was daar in die dagen niet zoo gerust op en vond bij de Kamerfraktie instemming
voor mijn voorstel, ons verzet zoo scherp mogelijk te maken. Het begon met een
paar dagen obstruktie, die tenminste dit resultaat had, dat voldoende spreektijd
werd gegeven voor de behandeling van de bij het ontwerp betrokken problemen
van revolutie en reaktie.
Op de behandeling van het ontwerp zelf had ik mij grondig voorbereid. Na scherpe
kritiek in de juridische vakpers, had de regeering verschillende verzachtingen
aangebracht, die den liberalen een welkom voorwendsel boden, ten slotte vóór te
stemmen. De vrijzinnigdemokraten hielden zich goed en handhaafden hun verzet.
Ik gevoelde behoefte, in mijn groote rede over het ontwerp boven de obstruktie-sfeer
uit te komen en plaatste het in het kader van de politieke en ekonomische
onzekerheid der na-oorlogsche wereld. Ik besprak de socialistische opvatting van
de demokratie en verwerkte in mijn speech mijn ideeën over ons politiek systeem.
De politieke beteekenis der socialisatie was, betoogde ik, hierin gelegen, dat zij is
‘een zuivere uitdrukking van het belang van de overwegende meerderheid van het
volk tegenover een betrekkelijk kleine groep.’ Ik wees er op, dat ook zonder deze
nieuwe bepalingen, de regeering mij in 1918 gerechtelijk had kunnen vervolgen;
doch in zoo'n periode beslissen de politieke krachten, niet een wetsartikel. De
hervormingsijver, na November 1918 in het regeeringsbeleid aan den dag getreden,
maakte, naar ik aantoonde, steeds meer plaats voor reaktie. Tenslotte gaf ik een
schets van het sociale en demokratische program, dat een
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regeering zou moeten uitvoeren, die werkelijk rust onder het volk wilde brengen.
Wie dat nastreeft, besloot ik, ‘ga niet tegen de stroom des tijds in, maar geve leiding
aan de stroom des tijds, die make geen wetten - machtelooze wetten, als het er op
aan komt - tegen de revolutie, maar geve leiding aan de revolutionaire beweging
zelf.’
De heer Lohman kenschetste mijn rede als ‘een kollege in revolutionair
staatsrecht.’ Ik behoef op de verdere debatten niet in te gaan; niet op de redevoering
van den heer Bomans, die onbestreden het laagtepunt van socialisten-bestrijding
bereikte; evenmin op de griezeltafereelen, door minister Heemskerk en anderen
van de dreigende bolsjewistische gewelddaden opgehangen. Ik wil volstaan met
de mededeeling, dat behalve de vrijzinnig-demokraten en de heer van de Laar alle
burgerlijke afgevaardigden bereid bleken, de regeering haar anti-revolutie-artikelen
te gunnen.
Ik heb reeds vermeld, hoe in de loop van den oorlog bij een steeds grooter deel
onzer Partij, zeker bij mij persoonlijk, de overtuiging rijpte, dat wij ons standpunt
tegenover de landsverdediging hadden te herzien, (zie blz. 82 en 90). Ook in de
Kamer had ik nog tijdens den oorlog herhaalde malen op de onmogelijkheid gewezen,
onze onafhankelijkheid met militair geweld te verdedigen. Voortzetting van de politiek
van militaire landsverdediging werd meer en meer ondoenlijk, èn om de materieele
onmogelijkheid, een leger van werkelijke beteekenis te onderhouden, èn ten gevolge
van de uitgesproken anti-militaristische geestvan een steeds grooter deel van ons
volk. Hadden wij, Nederlandsche socialisten, ons vroeger bij den eisch der
Internationale, het volksleger, aangesloten, wij moesten ons daarvan nu losmaken
om de eenzijdige, nationale ontwapening in ons program te schrijven.
Toch hebben wij met het openlijk stellen van dezen
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eisch tot na het kongres van Genève gewacht. De aktie in ons land, immers, moet
als een onderdeel van de strijd der internationale arbeidersbeweging voor algemeene
ontwapening worden gezien. Het lag voor de hand, dat het vooreerst niet mogelijk
zou zijn, alle socialistische partijen op ons standpunt te brengen, doch de socialisten
der kleine neutrale landen moesten in de Internationale het voorbeeld geven en dat
dit voorbeeld werkt in de andere partijen, kan door niemand worden ontkend.
Na het kongres van Genève was het noodig, snel tot een konklusie te komen.
Onze fraktie had sedert 1918 niet anders dan een halfslachtig standpunt kunnen
innemen. In een fraktie-vergadering van September 1920 bleek, dat men algemeen
naar de nationale ontwapening wilde. Evenmin vond de ontwapening tegenstanders
in het P.B.; besloten werd, in November een vergadering van de Partijraad tot
voorloopige behandeling van dit punt bijeen te roepen; als grondslag voor de
besprekingen zou een door mij op te stellen memorandum dienen.
Ik heb dit stuk vrijwel ‘aus einem Gusz’ aan mijn sekretaris gedikteerd. Ik
herinnerde allereerst aan de funeste gevolgen, die het aanvaarden der
landsverdediging in het begin van den oorlog voor de socialistische partijen had
gehad, gevolgen, die in de door den oorlog getroffen landen nog nawerkten. In ons
land was in 1914 duidelijk gebleken, ‘dat de houding, als door het internationale en
ons eigen Nederlandsch partijprogram voorgeschreven, de arbeiders in en buiten
de Partij niet bevredigde.’ En verder: ‘de handhaving der nationale onafhankelijkheid
blijft ook voor ons, socialisten, de grondslag, waarop wij onze strijd voeren en onze
macht opbouwen.... Het belang van het volk in zijn geheel bij de handhaving der
nationale zelfstandigheid en van het grondgebied van de staat valt (dus) samen
met een hoofdeisch der sociaal-
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demokratie in de klassenstrijd.’ Deze gezindheid van het volk, schreef ik, wordt
echter door de heerschers misbruikt voor imperialistische doeleinden, daarom moet
naar andere waarborgen voor de nationale zelfstandigheid worden gezocht. Deze
eisch klemt dubbel voor een klein volk, dat niet in staat is, een voldoende weermacht
te scheppen. ‘Wat wij op militair gebied zouden moeten presteeren, laat zich in
technisch opzicht slechts denken als deel van een militair bondgenootschap met
andere landen,’ doch zoo'n bondgenootschap moet afstuiten ‘op een hardnekkige
tegenstand in alle kringen der bevolking.’ Ik zinspeelde op de ervaringen uit de
oorlogsjaren, in het derde hoofdstuk van dit boek door mij uitvoerig beschreven, en
trok daaruit de konklusie, ‘dat de handhaving onzer nationale onafhankelijkheid met
militaire middelen een gevaarlijke fiktie is, die ons volk op steeds ondragelijker
finantieele lasten komt te staan en op het beslissend oogenblik duizenden en
duizenden jonge mannen als weerloos kanonnenvleesch drijft in de vruchtelooze
dood. Met die fiktie konsekwent te breken, schijnt ons eerste eisch eener reëele,
verantwoordelijke politiek.’ Tenslotte wees ik op de waarborgen, in de tegenwoordige
wereld voor onze nationale onafhankelijkheid aanwezig: de Volkenbond, en vooral:
de internationale arbeidersbeweging. ‘Het zijn deze geheel nieuwe perspektieven,
waaruit wij voor de handhaving van de onafhankelijkheid van een land als het onze
betere waarborgen afleiden, dan ons eigen militarisme geven kan.’
Mijn konklusie was: ‘De S.D.A.P., de handhaving der nationale onafhankelijkheid
aanvaardend, verwerpt de militaire defensie als middel daartoe.’ In de Partijraad
van 17 Oktober had een belangrijke diskussie plaats over onderdeden der kwestie.
Er was zeker verschil in toon, maar over de noodzaak van den ontwapeningseisch
bestond bij niemand twijfel. Een deel
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der woordvoerders verwachtte het meest van de Volkenbond, een ander deel had
zijn hoop vooral op het internationaal proletarisch verzet gebouwd; de enkelen, die
voor het laatste slechts spottende twijfel over hadden, moesten zoowel van Wibaut
als van mij een fiksche afstraffing ondergaan. Met algemeene stemmen besloot de
Partijraad, mijn konklusies te aanvaarden en het kongres voor te stellen, de militaire
passage in ons strijdprogram voortaan aldus te doen luiden: ‘Aktie voor internationale
en nationale ontwapening. Deelneming aan en bevordering van de internationale
aktie der georganiseerde arbeiders ter verhindering van den oorlog’, waaraan de
eischen van demokratiseering van de Volkenbond en het vrijhouden van het
volksonderwijs van nationalisme en militarisme werden toegevoegd.
Op het Paaschkongres van 1921 werd dit voorstel door Sannes toegelicht in een
magistrale, hartstochtelijke rede, die op alle aanwezigen onvergetelijken indruk heeft
gemaakt. Ook hier werd de voorgestelde programwijziging met algemeene stemmen
goedgekeurd.
Zoo had onze Partij de strijd aangebonden voor nationale ontwapening, een strijd,
die zij zal winnen, zooals ze die voor het algemeen kiesrecht en voor den
achturendag gewonnen heeft. De tegenstanders, blijkbaar verlegen om argumenten,
plegen de laatste tijd met citaten van mij te komen uit de periode, dat ik nog aan
het oude programpunt gebonden was. Het is daarom niet overbodig, hier te verklaren,
dat ik aan deze wijziging van het partijstandpunt met volle overtuiging heb
meegewerkt. Ik mag zeggen, dat het eenstemmig besluit, voortaan dezen eisch in
onze aktie voorop te stellen, voor een belangrijk deel door mijn toedoen tot stand
is gekomen. Door de partijgenooten werd het loslaten der landsverdediging gevoeld
als een verlossing; de ontwapeningseisch, geboden door over-
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wegingen van politiek beleid, bevredigt tevens de behoefte aan idealisme der massa.
De weergave van mijn memorandum ontslaat mij van de plicht, melding te maken
van de vele redevoeringen, die ik in de Kamer - voor het eerst uitvoerig op 9 Juni
1921 - en daarbuiten, aan de zaak heb gewijd. Reeds bij de begrootingsdebatten
in het najaar van 1921 kon ik de voorspelling wagen, dat de vrijzinnig-demokraten,
die ons nu nog bestreden, weldra ons standpunt zouden moeten overnemen. Van
de vele artikelen, die ik als hoofdredakteur van Het Volk over ontwapening heb
geschreven, noem ik mijn antwoord aan De Tijd, die uit het feit, dat wij ons bereid
hadden verklaard, terwille van een regeeringsakkoord met andere partijen tijdelijk
genoegen te nemen met een vergaande vermindering van de bewapening, had
afgeleid, dat het ons met dezen eisch ‘geen ernst’ was. Bij alle in de loop der jaren
door ons gestelde eischen hadden wij, antwoordde ik, zoodra de mogelijkheid zich
voordeed, gebruik gemaakt van de steun van andere groepen ‘tot het bereiken van
partieele resultaten in de gewenschte richting.... Het is niets dan kwade trouw, uit
deze, door voorwaarden van binnenlandsche politiek gebodene, methode van
geleidelijke nadering tot het einddoel af te leiden, dat dus dat einddoel opgegeven
wordt.’
Begin 1926 is het grondige en belangrijke rapport over ‘Het Militaire Vraagstuk’
verschenen, opgesteld door een kommissie uit Partij en vakbeweging. Ik heb van
die kommissie deel uitgemaakt en het rapport onderteekend, maar aan het eigenlijke
werk der kommissie heb ik, om gezondheidsredenen, slechts in geringe mate kunnen
deelnemen.
In dit verband past een opmerking over mijn houding tegenover persoonlijke
dienstweigering. Reeds op 20 November 1917 had ik in de Kamer een wet geëischt,
waarin met de gewetensbezwaren van dienstplichtigen rekening zou worden
gehouden. Toen, in Mei 1923,
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deze wet in behandeling kwam, heb ik geprotesteerd tegen de scheiding, door de
regeering gemaakt tusschen godsdienstige en zedelijke bezwaren eenerzijds, z.g.
politieke of sociale bezwaren anderzijds. Alsof politieke bezwaren niet van uitnemend
zedelijken aard kunnen zijn! Ik zeide: ‘Ik vindiceer dus voor diegenen, die wegens
hun strijd tegen, wegens hun opvatting van het kapitalisme, niet willen dienen hoewel ik, als sociaal-demokraat, als politikus, met alle kracht zal waarschuwen,
niet wegens die overtuiging tot persoonlijke daden over te gaan - dezelfde
bescherming.’ Uit dit citaat blijkt reeds, dat ik, afgezien van mijn persoonlijke
waardeering voor de moed van die jongeren, bij wie de dienstweigering uit een
onweerstaanbare drang van het geweten voortspruit, als politikus de persoonlijke
aktie ten deze niet aanvaard. Politieke beteekenis kan slechts worden toegekend
aan massale dienstweigering in buitengewone gevallen, aansluitend aan de direkte,
ekonomische aktie tegen den oorlog, zooals deze in de resoluties van Rome en
Den Haag is voorzien. Persoonlijke dienstweigering is een in wezen anarchistisch
strijdmiddel, dat door ons als af te keuren krachtsverspilling moet worden
tegengegaan op dezelfde gronden, waarop wij een wilde staking, buiten de
vakbeweging om, verwerpen.
In Branding, (blz. 307), heb ik reeds uiteengezet, dat ik groote waarde hecht aan
het bestaan van de Volkenbond, hoe onvolkomen in opbouw, hoe zwak in kracht,
hij voorloopig moge zijn. Mijn bezwaren tegen de Volkenbond van Versailles zijn in
de voorgaande bladzijden over mijn werk in de Internationale voldoende besproken.
Zij hebben mij niet weerhouden, om, toen de toetreding van Nederland aan de orde
kwam, onze Partij op de weg van medewerking aan de Volkenbond voor te gaan.
Wij hebben ons niet onttrokken aan de burgerlijke parlementen, ook niet in de
periode, vóór-
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dat met het algemeen kiesrecht de formeele demokratie goeddeels was verwezenlijkt;
evenmin kan de socialistische beweging de Volkenbond negeeren, die juist door
onze aktie moet worden versterkt en verbeterd. Hij heeft de vervulling gebracht van
een program, dat reeds voor den oorlog door de Internationale was ontworpen, en
in de oorlogsjaren herhaaldelijk door mij in de Kamer was ontvouwd. Bovendien is
de aansluiting bij de Volkenbond door ons aanvaard als een middel, om aan onze
nationale ontwapeningspolitiek een internationale grondslag te geven.
Ik verdedigde deze opvatting in het najaar van 1919 eerst in de fraktie met de
woorden: ‘De Volkenbond is geen burgerlijke organisatie van pacifisten, doch een
stuk realiteit, dat wij evenmin kunnen negeeren als de burgerlijke staat.’ Het resultaat
der besprekingen was, dat wij in het algemeen bereid waren tot de aansluiting mede
te werken, doch dat wij eerst wilden afwachten, welke volgens de regeering de
militaire konsekwenties waren.
Daarop besloot het P.B., de kwestie in de Partij ter diskussie te stellen. Dat er
stemmen opgingen voor een negatief standpunt, is begrijpelijk. De door en voor de
overwinnaars ontworpen Volkenbond, die het vóór alles belangrijke
ontwapeningsvraagstuk in nevelen liet en niet in staat of bedoeld bleek, om de
imperialistische oorzaken van het oorlogsgevaar aan te tasten, was weinig geschikt,
om de socialistische arbeiders te bevredigen. Zoo werd deze redeneering vernomen:
wij hebben met Genève niets te maken, de socialistische Internationale is de ware
Volkenbond. Hoe verleidelijk deze gedachtengang oppervlakkig mag schijnen, hij
is onjuist, omdat socialistische Internationale en Volkenbond geen tegenstellingen
zijn, maar twee voor de vrede onmisbare krachten, waarbij de eerste steeds
krachtiger op de tweede inwerkt.
Ook over deze kwestie werd in een vergadering van
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de Partijraad beslist. Het kostte niet veel moeite, de overgroote meerderheid voor
deelname aan de Volkenbond te winnen. In Februari 1920 viel de beslissing in de
Kamer; nadat onze fraktie van de regeering de afdoende verzekering had ontvangen,
dat onderteekening van het Volkenbondspakt geen beletsel kon zijn voor onze aktie
voor nationale ontwapening, gaven wij onze stem aan het voorstel tot toetreding.
In de groote rede, waarin ik onze stem toelichtte, stelde ik mij op de grondslag der
besluiten van Bern (blz. 257) en herhaalde de socialistische kritiek: ‘Deze Volkenbond
is zoowel in politiek als in technisch en organisatorisch opzicht een karikatuur van
de Volkenbond, die de menschheid noodig heeft en waarvoor wij zullen blijven
strijden.’ Ik wilde de zaak echter niet statisch, maar dynamisch zien: ‘Zij, die over
een paar jaar de leiding van de Volkenbond zullen hebben, willen dan waarschijnlijk
wel wat anders dan de machthebbers van nu.’ Ik beriep mij op de toenemende
kracht der arbeidersklasse: ‘Met al de krachten, waarover wij kunnen beschikken dit is onze plicht in deze gewichtige zaak - moeten wij juist trachten, hem te
verbeteren.’
Den in 1918 opgetreden Minister van Buitenlandsche Zaken, den heer van
Karnebeek, heb ik over het algemeen met volle overtuiging mijn steun gegeven.
Zijn bekwame politiek heeft ons land, met name in de Belgische kwestie, voor groote
gevaren behoed. Als lid van de parlementaire kommissie voor Buitenlandsche Zaken
had ik gelegenheid, zijn beleid met meer kennis van zaken te beoordeelen en in
opzet en ontwikkeling regelmatig te volgen. Het uitgangspunt was daarbij, om mede
te werken tot oplossing van de problemen, die op de Europeesche verhoudingen
drukten, maar daarbij te volgen een politiek van zelfstandigheid, ook in militaire
aangelegenheden en afwijzend te staan tegenover de drang der mogendheden om
bij een herziening van de internationale positie van België ons land te
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betrekken in specifieke garantieverplichtingen in verband daarmede. Ook de kwesties
van ekonomischen aard, die met de revisie samenhingen, moesten in het belang
van de Nederlandsch-Belgische verhouding en van de wereldvrede door schikking
tot oplossing worden gebracht. In den heer van Karnebeek had Nederland den
staatsman, die tegen deze taak was opgewassen; de oprechte bewondering, die ik
voor zijn beleid gevoelde, heb ik uitgesproken in een brief, hem naar aanleiding van
de onderteekening van het verdrag met België geschreven.
Ik mis hier de plaats, mijn arbeid op het terrein der buitenlandsche politiek volledig
te behandelen. Wel moet in dit verband genoemd worden mijn voor het bestuur der
Internationale opgesteld rapport over de ‘garantieverdragen’, dat in de Socialistische
Gids van Mei 1924 is opgenomen. Om de ontwapening op gang te brengen, had
Lord Robert Cecil in de Volkenbond voorgesteld, een algemeen garantieverdrag
tusschen de leden van de Bond, inhoudende de belofte om elkaar bij dreigenden
overval militaire hulp te verleenen; het voorstel werd, onder Franschen invloed, later
uitgebreid in die zin, dat men voorloopig zou beginnen met regionale garantietraktaten
tusschen nabijliggende landen. Door het laatste deel van het plan werd de weg voor
nieuwe militaire bondgenootschappen opengesteld. Voor ons land speciaal was
hieraan het gevaar verbonden, in het Fransch-Belgisch militair verbond te worden
opgezogen. Het geheel had ik in Het Volk en in mijn Kamerrede van 19 Maart
verworpen, als een poging, ‘den Duivel met Beëlzebub uit te drijven.’ Ik sloot mij
aan bij het standpunt onzer regeering, die er op gewezen had, dat het verband
tusschen beperking der bewapeningen en de garantie van de ‘veiligheid’ der landen
reeds een van de voornaamste elementen van het Volkenbondsverdrag vormde.
Blijkbaar boden deze bepalingen van het
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Pakt nog geen voldoende garantie, om op het oogenblik beperking der bewapeningen
mogelijk te maken, maar zij betwijfelde, of terugkeer tot het systeem van militaire
bondgenootschappen, die in de jaren vóór den oorlog een groot gevaar gebleken
waren, het besef van veiligheid wel zou versterken. Ik voegde daar als mijn oordeel
aan toe, ‘dat de zoogenaamde “algemeene” garantie slechts tengevolge zou hebben,
dat de kleine, niet militair gezinde en neutrale staten door de groote
overwinnaarsstaten op sleeptouw worden genomen, tot groote oorlogsuitgaven
worden genoodzaakt en als pionnen in het schaakspel van het imperialisme gebruikt
zouden worden.’
In het voorstel-Cecil, zooals het geworden was, waren de bizondere
garantie-verdragen primair; het algemeene bleef een verwijderd doel, een fantoom.
Op verschillende plaatsen kwam de bokspoot van den militaristischen duivel te
voorschijn: er was sprake van een minimum-bewapening, niet van een maximum;
er werd rekening gehouden met een van te voren uitgewerkt militair operatieplan,
dat natuurlijk tegen één bepaalden tegenstander (Duitschland!) gericht moest zijn,
enz. Zoo was bij dit plan, ‘in plaats van de garantie van de vrede en de spoedige
ontwapening, de garantie van de militaire versterking van minder bedreigde naties
ter beveiliging (en onder leiding) van de meer militaristische Entente-staten gekomen.’
In mijn konklusie veroordeelde ik het plan, daar het in strijd bleek met ‘doel en wezen’
van de Volkenbond.
De kommissie voor Buitenlandsche Zaken, op mijn initiatief tot stand gekomen,
moet beschouwd worden als een stap op de weg naar een demokratisch, openbaar
buitenlandsch beleid. In de oorlogsjaren heb ik er telkens op aangedrongen, de
Kamer meer in de buitenlandsche politiek te kennen en gepleit voor een
Kamer-kommissie, die vóór het nemen van belangrijke beslissingen zou worden
gehoord. Eind-1917 heb
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ik een daartoe strekkend voorstel ingediend, dat tijdens mijn afwezigheid in 1919
is behandeld en aangenomen.
De fraktie besloot, mij voor die kommissie aan te wijzen, doch de benoeming was
formeel in handen van den Kamervoorzitter en al spoedig bleek, dat de heer Fock
niet van plan was, mij te benoemen. Ik wendde mij tot hem en deelde hem mede,
dat ik mij tegenover de fraktie bereid had verklaard, het lidmaatschap der kommissie
te aanvaarden. Hij zeide daarop: ‘Ja, Mijnheer Troelstra, bent u nu wel de
aangewezen persoon?’ Ik: ‘Waarom niet?’. Hij: ‘U bent zoo Duitsch-gezind.’ Ik: ‘Dat
moet u tegen de heeren Lohman en Nolens zeggen, voor wie dat evenzeer geldt,
als voor mij.’ Hij hield vol en toen vroeg ik hem ronduit; of het zijn bedoeling was,
mij een capitis diminutio te doen ondergaan naar aanleiding van de Novemberzaak.
Hij ontkende dit natuurlijk, doch moest tenslotte inzien, dat hij geen ander lid onzer
fraktie bereid zou vinden en ik ben tot lid der buitenlandsche kommissie benoemd.
Tot 1925 heb ik deze funktie bekleed en met ambitie aan het werk der kommissie
deelgenomen. Dat zij niet is geworden, wat ik mij ervan had voorgesteld, kan ik niet
ontkennen, doch dit was vooral te wijten aan de leden der kommissie, die zich veelal
met zorg van het uitspreken van hun oordeel onthielden en bang waren, eenige
verantwoordelijkheid te aanvaarden.
De internationale positie van ons land was ten nauwste betrokken bij de bezetting
van het Roergebied door Fransche en Belgische troepen in Januari 1923. Door
Poincaré aangekondigd als het middel, om Duitschland te dwingen, de onmogelijke
eischen van Versailles na te komen, had de bezetting tot achtergrond de Fransche
drang naar annexatie der linker-Rijnoever. Het Haagsche vredeskongres had enkele
weken te voren tegen de toen reeds dreigende militaire maat-
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regelen geprotesteerd in een door de Franschen en Belgen ingediende resolutie.
Zij riep de betrokken organisaties op, om in hun landen en parlementen de door de
socialistische konferenties aangegeven oplossing van het
schadevergoedingsvraagstuk te propageeren en hun ‘plechtig protest’ te doen
weerklinken.
Van een algemeene werkstaking kon, bij de desolate toestand, waarin de Fransche
arbeidersbeweging zich destijds bevond, geen sprake zijn. Het bescheiden program
van aktie, in de resolutie neergelegd, is door de Fransche en vooral door de
Belgische partij met kracht uitgevoerd. Tegelijkertijd nam de Duitsche partij deel
aan het ‘lijdelijk verzet’, door de Roerbevolking tegenover de bezetting gesteld. Dit
middel slaagde bij zijn eerste toepassing slechts gedeeltelijk, doch duidelijk werd
bewezen, welk een kracht een militair weerloos, maar eensgezind volk op deze
wijze tegenover een militairen indringer kan ontwikkelen. De verzetaktie is door de
Nederlandsche beweging krachtig ondersteund: met geld, door de zorg voor
duizenden kinderen uit het Roergebied op ons te nemen en door vergaderingen in
het land. Ik zal niet te veel zeggen over de groote protest-meeting te Amsterdam,
waar ik met Duitschers en een Belg zou spreken. Bij deze gelegenheid, waarbij
meer dan ooit eenheid der arbeidersklasse vereischt werd, werd mij het spreken
door een aantal kommunistische bandieten onmogelijk gemaakt.
Ik achtte het noodzakelijk, deze zaak, die in het volk leefde, in het parlement te
brengen. Ik overlegde hierover met minister van Karnebeek, die ernstige bezwaren
tegen een interpellatie over de Roerbezetting bleek te hebben; hij vreesde
vertroebeling van onze verhouding met Frankrijk. Ik zegde hem toe, groote
voorzichtigheid te zullen betrachten en de heer van Karnebeek erkende, dat er voor
ons ernstige motieven waren, deze interpellatie aan te vragen. Weldra verluidde
echter,
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dat de Kamervoorzitter en met hem de meerderheid, mij het houden van een
Roerinterpellatie zouden weigeren. Het was daarom, dat ik bij de toelichting van
mijn aanvraag reeds op de zaak zelf inging. Ik betoogde, dat het hier in wezen een
strijd gold ‘tusschen de leidende kapitalistische groepen aan beide zijden, een
episode in hun strijd om kolen en ertsen’; het moreele verzet, dat daartegen in de
volken leefde, moest zich ook in ons parlement uiten. De rechterzijde zweeg, doch
de heeren Marchant en Dresselhuys gingen na mij eveneens op de kwestie zelve
in. Zoo kon ik, hoewel de meerderheid der Kamer tenslotte de interpellatie weigerde,
na afloop verklaren: ‘De interpellatie is gehouden, maar niet toegestaan.’
Mijn gevoeligheid voor de stemming en de wil van het publiek, waarvoor ik als
spreker optrad, heeft mij bij mijn redevoering te Amsterdam van Februari 1920 een
leelijke poets gebakken. Meermalen kwam er tijdens een groote redevoering een
oogenblik, waarop ik mijzelf de vraag had te stellen: spreek ik of spreken mijn
toehoorders? Ik verkeerde dien avond onder den indruk van een tijdelijke malaise,
door een bij de wethouderspolitiek gerezen kwestie in de Amsterdamsche beweging
veroorzaakt, en liet mij, bij de bespreking van het nijpend gebrek aan
propagandistische krachten, ontvallen: ‘Ik zou sommige dezer propagandisten wel
van hun wethouderszetels willen trappen.’ Dit woord was in het algemeen gesproken
en geenszins speciaal tegen Wibaut gericht, die zich nooit aan de propaganda heeft
onttrokken. Hij gevoelde zich echter getroffen en diende mij in Het Volk in een
buitengewoon fel stuk van repliek. Ik heb daarop slechts met een sober woord
gereageerd, waarbij, ik vooropstelde, dat het niet mijn bedoeling was geweest, hem
of een ander persoonlijk te grieven.
De kwestie van meer algemeene beteekenis, die den
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achtergrond van dit incident vormde, is op het kongres van 1920 behandeld. Ik was
en blijf van meening, dat wij slechts in de inderdaad talrijke gevallen, dat het
onvermijdelijk is, wethouderszetels moeten aanvaarden, daar, zoolang het
kapitalisme heerscht en het werk onzer menschen binnen nauwe grenzen dwingt,
de gemeentepolitiek aan de naar omhoog strevende arbeidersklasse geen perspektief
weet te bieden. Op het kongres keurde ik het af, dat onze beste menschen door
allerlei bestuursfunkties aan de socialistische aktie dreigden te worden onttrokken.
Ook nu nog acht ik een waarschuwing niet overbodig tegen het te gemakkelijk
aanvaarden van regentenposten door partijgenooten, die te goede en bekwame
sociaal-demokraten zijn, om hun licht aldus te zetten onder de korenmaat van
burgerlijke bureaukratie en alledagspolitiek. De verhouding tusschen Partij en
vakbeweging is in deze jaren herhaaldelijk aan de orde geweest. Ik heb aan het
vinden van een oplossing van dit probleem nooit gewanhoopt. Een vorm van
samenwerking, ongeveer zooals zij nu geworden is, heeft mij reeds jaren voor oogen
gestaan. Het was de maatschappelijke ontwikkeling, die de vakbeweging dwong,
zich meer en meer op politiek terrein te begeven. De Partij van haar kant had bij
het op de voorgrond komen der direkte aktie steeds meer behoefte aan de steun
der vakbeweging. Het is niet verwonderlijk, dat een op de nieuwe verhoudingen
passende vorm van samenwerking zich slechts na de noodige strubbelingen kon
konsolideeren. In het P.B. heb ik steeds het standpunt verdedigd, dat de Partij voor
het bondgenootschap met het N.V.V. wel iets mocht over hebben. In een bespreking
met het N.V.V.-bestuur heb ik het eens zoo uitgedrukt: wij moeten, als
zusterorganisaties, tegenover elkaar met takt optreden en niet met taktiek; die
bewaart men voor zijn vijanden.
Toen echter in 1922 het N.V.V. terwille van een fusie
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met de in wezen onbeteekenende neutrale vakbeweging, de band met onze Partij
scheen te zullen verbreken, greep ik met kracht in. In mijn Volkartikelen,
‘Fusieplannen’, bespaarde ik de N.V.V.-leiding mijn kritiek niet en ik zou tot verdere
stappen ter mobiliseering van de massa der vakvereenigingsleden voor het behoud
van de eenheid der moderne arbeidersbeweging zijn overgegaan, als de fusie niet
reeds om andere redenen was mislukt. Het in 1924 opgeworpen plan, om in ons
land een Arbeiderspartij te stichten naar Engelsch model, heb ik als ontijdig en niet
beantwoordend aan een onder de arbeiders werkelijk gebleken behoefte bestreden.
Het plan is aan zijn overbodigheid te gronde gegaan.
In mijn redevoeringen over de algemeene politiek heb ik mij in de jaren na 1918
steeds weer tegen de politiek-vervalschende werking van de antithese gekeerd.
Niet, dat ik mij over een spoedig resultaat van deze aanvallen nog overdreven illusies
maakte, doch dat kon geen reden zijn, het eenig-mogelijk perspektief voor een
herstel van ons ingezakt parlementair leven niet aan te geven en na te streven:
samenwerking van de op sociaal gebied demokratische krachten van links én rechts.
Vóór ontwapening en socialisatie, tegen de reaktie, in het kleed der bezuiniging
gehuld, dat was de kern van ons verkiezingsprogram in 1922. Dat wij bij de eerste
verkiezingen met het vrouwenkiesrecht een paar zetels moesten verliezen, was
onvermijdelijk. Wij daalden van 22 op 20 zetels, waar een geweldige versterking
der rechterzijde tegenover stond. Aan het ingrijpen der katholieke geestelijkheid,
die zich nog nooit zoo sterk had doen gelden, heb ik zoowel in Het Volk en in de
Socialistische Gids, als in de Kamer mijn aandacht gewijd. Door de zedelijke dwang,
schreef ik, kan ‘noch van de demokratie, in ons staats-
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recht gehuldigd, noch van de vrijheid der burgers, noch van een uiting van de volkswil
sprake zijn’; zij had tengevolge een vervalsching van de verkiezingen. De drang
naar sociale vooruitgang en anti-militaristische politiek, in een deel van het katholieke
volk levend, werd op deze wijze verlamd. ‘De grootste politieke partij in ons land de partij, die niet slechts de meerderheid, maar ook de leiding heeft ter rechter zijde
en in de regeering.... is niet vrij politiek te voeren naar eigen politiek inzicht en wil....
Een kerkelijke autoriteit, die uitteraard niet politiek geschoold en niet als politieke
autoriteit te beschouwen is, mag zich niet het recht aanmatigen, de leiding van
politieke organisaties over te nemen.’ Terwille van de verdere perspektieven onzer
politiek ‘hebben ook wij er alle belang bij, dat de Roomsche geestelijkheid niet
voortga, zich de feitelijke leiding der katholieke partij aan te matigen.’
Bij de algemeene beschouwingen van dit najaar kritiseerde ik de bij uitstek
materialistische leuze der nieuwe christelijke regeering-Ruys: de veiligstelling van
de gulden. Ik laakte het, dat men van rechts in de verkiezingskampagne zorgvuldig
gezwegen had over de vraag, op welke wijze de beloofde bezuiniging zou worden
verkregen en ik verbond aan deze beschouwingen mijn interpellatie over den
aangekondigden pensioenaftrek voor de ambtenaren. Ik waarschuwde de regeering
voor de verbittering, die zij in de kringen der ambtenaren kweekte en verzocht haar,
de pensioenaftrek uit te stellen, totdat zou zijn nagegaan, welke bezuinigingen door
reorganisatie van de staatsdienst mogelijk waren. Een daartoe strekkende motie
werd door de Kamer verworpen.
De geweldige aktie onzer beweging, die in Oktober 1923 de Vlootwet in de Kamer
deed stranden, ligt nog versch in de herinnering. Het was de laatste groote

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

304
politieke kamp, waarin ik heb meegevochten. De Vlootwet, waarbij een belangrijke
en kostbare versterking van de vloot werd voorgesteld, was in April 1922 van de
parlementaire agenda afgevoerd en scheen daarmee van de baan; bij de
verkiezingen speelde zij geen rol. Het was een jaar later, tijdens het zomerreces
van 1923, dat de Geer, die de verantwoordelijkheid voor de Vlootwet niet wilde
dragen, als Minister van Finantiën door Colijn werd opgevolgd. De Vlootwet, die
zeventien maanden gesluimerd had, moest en zou plotseling met groote haast
worden binnengehaald. Daarmee was voor onze beweging het oogenblik gekomen,
om ons te weer te stellen; de betooging van 23 September te Amsterdam, door
70.000 menschen bezocht, werd een grootsch, onvergetelijk protest tegen de
militaristische regeeringsplannen. Daarop volgde het, inderhaast georganiseerde,
petitionnement van Partij en vakbeweging; hierbij bleek weer, hoe onze beweging
in de kritieke momenten op de volledige overgave en medewerking van haar
menschen kan rekenen: in drie weken tijds werden ruim 1.100.000 handteekeningen
verzameld uit alle kringen van ons volk. In Het Volk schreef ik: ‘Wij hebben de
soldaten uit vreemde legers laten strijden onder onze vaan - voor de vrede’. En
later: ‘Een beweging, die zóó vlug en trouw het parool der leiders opvolgt, is ook,
waar het kan en moet, tot grootere dingen en zwaarder strijd dan een
volkspetitionnement in staat.’ De indruk van deze aktie was overweldigend, niet het
minst in de katholieke gelederen, waar een dreigend gerommel werd vernomen.
Het petitionnement schiep de politieke situatie, die een maand later de Vlootwet
met medewerking van 10 katholieke Kamerleden deed verwerpen.
Mij ontbreekt de plaats, om op de vlootwetdebatten in de Kamer uitvoerig in te
gaan. Begin Oktober ging mijn interpellatie over oorzaak en oplossing der krisis-de
Geer, mede in verband met de finantieele
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toestand van Nederland en Indië, aan de behandeling van de wet zelf vooraf. Dat
toen ook de vlootwet reeds in het middelpunt der debatten stond, ligt voor de hand.
Ik deed een aanval op de nieuwe politiek van de regeering, die hierop neerkwam,
dat de bezuiniging onverzwakt werd voortgezet ten koste van essentieele
maatschappelijke en kultureele belangen, terwijl alleen de defensie werd
uitgezonderd. Ik kon bij deze en volgende debatten den groot-kapitalistischen
achtergrond van de figuur van den heer Colijn, den nieuw-opgetreden Minister van
Finantiën, niet negeeren. Nooit heb ik daarbij een woord gezegd, dat een smet op
den persoon kon werpen; toch heeft een deel der rechtsche pers er deze voorstelling
van gegeven en er een geweldig kabaal over gemaakt. De heer de Geer, zeide ik,
had in deze Kamer een zeker moreel gezag. ‘Zijn kracht lag niet alleen in zijn
persoonlijkheid, maarniet voor het minst hierin, dat men in hem absoluut niet had
te zien den vertegenwoordiger van de een of andere ekonomische belangengroep
en dat hij stond buiten elke verdenking van zelfs de mogelijkheid van te worden
gedreven door motieven, ik zeg niet van egoistischen aard, maar motieven, die
leven in een bepaalde belangengroep van het volk..... Men kan zeggen, dat het
sterke standpunt vervangen is door den sterken man.’
16 Oktober ving de behandeling der wet aan. Eindelijk weer een groot parlementair
debat, eindelijk weer een politieke gebeurtenis, waarvoor de massa van het volk in
beweging was. Er hing een sfeer van spanning in de Kamer, terwijl buiten onze
menschen het petitionnement begeleidden, dat aan den Kamervoorzitter zou worden
aangeboden. Nadat Hugenholtz, Suze Groeneweg en Albarda verschillende kanten
van het ontwerp hadden behandeld, kwam ik als vierde spreker onzer fraktie aan
het woord. In de eerste plaats

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

306
verzette ik mij tegen de geringschatting, waarmee van rechts over het gevoelselement
in de aktie tegen de vlootwet was gesproken, omdat ‘praktische beschouwingen
slechts tot haar recht komen, wanneer zij in dienst van het gevoel worden gesteld.’
Als men dit verwaarloost, ‘vergist men zich in de groote motoren, ook van het politieke
leven.’ Ik plaatste het verzet tegen de Vlootwet in het kader onzer nationale
ontwapeningspolitiek, die ik nogmaals verdedigde, ‘ten eerste als ethisch streven,
ten tweede als gevolg van de overtuiging onzer onverdedigbaarheid en ten derde
als onderdeel van de bezuinigings-politiek.’ Daar de regeering had verklaard, na
verwerping van de Vlootwet te zullen aftreden, had ik mij bezig te houden met de
vraag, wat er uit een dergelijke regeeringskrisis zou voortkomen. Bij de noodkreten
in de rechtsche pers over het gevaar, waarin de koalitie verkeerde, was de
tegenstelling Ruys-Troelstra op de voorgrond gebracht. Ik wees deze formuleering
van het bestaande konflikt af, èn omdat het mij, bij de evoluties, die het kabinet-Ruys
na 1918 had te zien gegeven, niet mogelijk was uit te maken, welk politiek beginsel
de heer Ruys belichaamde, èn wegens het karakter van het aanhangige konflikt,
dat, handelende over de te voeren bezuinigingspolitiek, van ekonomischen aard
was. ‘Wil men per se een tegenstelling, die past op het konflikt, waarin wij thans
verkeeren, dan is het niet Ruys-Troelstra, maar ColijnWibaut’ Immers, ik ontkende
niet, dat er na de door onze Partij tegen deze wet gevoerde aktie, een situatie zou
kunnen ontstaan, waarin zij zich niet aan de regeeringsverantwoordelijkheid zou
kunnen onttrekken.
De uitslag van de onder groote spanning gehouden stemming was tot het laatste
oogenblik onzeker. Met 50 tegen 49 stemmen viel de wet. Een golf van enthusiasme
ging door het land bij deze overwinning van
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den oprechten vredeswil, die in de groote meerderheid van ons volk leeft en te vaak
door de verwarrende antithese-politiek was en wordt gefnuikt.
De geschiedenis van de regeeringskrisis van 1923 kan nog niet geschreven
worden. Na een serie van mislukte pogingen om de krisis op te lossen, keerde in
Januari 1924 het in de Kamer verslagen ministerie terug. Onze Partij trok de lijn van
mijn verklaring in de Kamer door en publiceerde tezamen met het N.V.V. een
manifest, waarin het ‘plan-Wibaut’ tegenover Colijns bezuinigingsmaatregelen werd
ontwikkeld. Wij schreven daar: ‘Wanneer de moed der katholieke tegenstemmers
met hun stem tegen de vlootwet niet is uitgeput, wanneer alle demokraten van links
en rechts hun plicht vervullen en krachtig en konsekwent voor de vooruitgang willen
strijden, dan is een nieuwe reaktionaire regeering onmogelijk.’ Wij eischten: sterke
bezuiniging op leger en vloot; opheffing van de geldverspillende versnippering bij
het onderwijs, zonder de kern van de pacifikatie aan te tasten; reorganisatie van de
staatsdiensten; terwijl wij daarnaast de positieve sociale en kultureele hervormingen
aangaven, die, als de katholieke arbeiders werkelijk wilden, verwezenlijkt zouden
kunnen worden door een demokratische regeering. Aan den arbeid van een dergelijke
regeering zou een Kamerontbinding, de uitspraak van het volk over dit program,
vooraf moeten gaan. Ik had laten bekend maken, dat ik persoonlijk reeds om mijn
gezondheidstoestand geen portefeuille zou kunnen aanvaarden. Wel had ik hoop,
dat Wibaut bij deze gelegenheid de kans zou krijgen, zijn groote bestuurdersgaven
en zijn finantiëele kunde op een zijn figuur toekomende ministerplaats ten bate van
het geheele volk aan te wenden. Zelfs voor een poging echter, om een demokratisch
kabinet te vormen, is door de machten, die in deze zaken aan de touwtjes trekken,
geen kans gegeven.
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Bij de koningin geroepen, om mijn advies over de oplossing der krisis uit te brengen,
werd ik te Apeldoorn ontvangen door enkele vrouwelijke partijgenooten, die mij, bij
het instappen in de koninklijke auto, een bouquet rood bedoelde, doch feitelijk meer
naar het oranje neigende, dahlia's aanboden. Ik verzocht haar, deze bloemen te
willen bewaren tot mijn vertrek. 's Avonds was een groot aantal partijgenooten met
een muziekkorps bij het station verzameld; toen was ik in de gelegenheid, de
bloemenhulde dankbaar te aanvaarden. Na de terugkeer van Colijn in Januari had
het in een konstitutioneel-demokratisch geregeerd land voor de hand gelegen, door
Kamerontbinding het tusschen Kamer en ministerie gerezen konflikt tot oplossing
te brengen. Mijn daartoe strekkende motie werd echter met groote meerderheid
verworpen; ik had het recht, in een Volk-artikel te spreken van ‘verkrachting der
demokratie.’ De leering, door onze Partij uit het gebeurde te trekken, omschreef ik
aldus: ‘Er is geen tegenstelling tusschen demokratie en revolutie, noch tusschen
de strijd voor het socialisme en het treden in een regeering, zelfs als men zich
daarvoor op een oogenblik tot noodwendig overleg moet beperken.... Het komt alles
aan op het moment en de strijdpositie. Als de reaktie de demokratie vermoordt, dan
pas blijkt haar volle beteekenis voor de waarlijk-revolutionaire ontwikkeling.’
Het was de laatste maal, dat ik aan het hoofd onzer Partij optrad. Mijn krachten
waren uitgeput. Op verzoek der fraktie ben ik tot de verkiezingen van 1925 in de
Kamer gebleven, doch ik heb weinig meer kunnen doen. In de zomer van 1924
begaf ik mij met mijn vrouw naar Vitel voor een kuur. Het was daar, dat mijn zoon
zich bij ons voegde, om het in onze beweging bekend geworden portret te teekenen;
van Vitel reisden wij om de rustkuur te voltooien naar het Engadin, waar wij de
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gasten waren van Eugen Dietzgen. Meer dan vroeger had ik de innerlijke rust, om
mij in de wijsgeerige vragen, waaraan Dietzgen zijn leven wijdde, te verdiepen; de
wederzijdsche waardeering, die ons sedert onze eerste ontmoeting had verbonden,
ontwikkelde zich in deze weken tot een warme vriendschap.
Op 18 November 1924 hield ik mijn laatste begrootingsrede in de Kamer; mijn
‘politiek testament’. Nog eenmaal keerde ik mij tegen de antithese-politiek; nog
eenmaal bepleitte ik als eenig middel om in dit land het geloof aan de demokratie
te bewaren en een daadkrachtig parlement te verkrijgen ‘de sociale scheidingslijn’.
Als grondslag voor een vruchtbare demokratische samenwerking noemde ik:
‘demokratie, los van het kapitalisme, antimilitarisme, voldoende voldoening aan
gemeenschappelijke hoofdeischen der arbeiders van verschillende richting.’ Ik
ontwikkelde dit program uitvoerig en verklaarde te gelooven, dat de demokratische
partijgroepeering, ondanks alle tegenstand van sleur, geestelijkheid enz., een feit
zou worden. Immers: ‘Het is niet de brute macht, die in dezen beslissend is, maar
de innerlijke rationaliteit van de zaak, het beantwoorden van een bepaalde zaak
aan de eischen van het historisch oogenblik.’ Ik eindigde met deze woorden: ‘In
normale gevallen zou mijn rede misschien kunnen worden opgevat als een “discours
ministre”. De omstandigheden brengen mede, dat daarvan geen sprake is. Eerder
draagt mijn rede het karakter van een politiek testament.... Ik zal, aan wat zich verder
in dit parlement afspeelt, geen deel meer nemen.’
In de volgende maanden heb ik mijn funkties in het P.B., Exekutieve van de S.A.I.
en hoofdredaktie van Het Volk neergelegd. Mijn 65ste verjaardag werd op bescheiden
voet met een receptie en enkele hartelijke toespraken van mijn kameraden gevierd;
wat de beweging voor mij in het vat had, werd mij gezegd, zou opgezouten worden
tot een demonstratief kongres in
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September, door Partij en vakbeweging te organiseeren. Ik gevoel mij niet in staat,
de huldiging te beschrijven, die mij op die 19de September door mijn kameraden is
bereid. De sfeer van kameraadschap en geloof, 's middags in de zaal van de
Dierentuin, waar Schaper, Vliegen, Stenhuis, Friedrich Adler en Oudegeest mij
toespraken en vooral de overweldigende indruk van de lichtstoet van duizenden,
die 's avonds wuivend en juichend langs mijn huis trokken, maakten deze dag,
waarop ik mijn levenswerk moest overgeven, tot een oogenblik van zuiver geluk. In
de gloed dezer betooging van liefde en aanhankelijkheid versmolt alles, wat er aan
wrok en teleurstelling uit mijn leven van strijd in mijn hart mocht zijn achtergebleven.
In den leider, die zoo zijn afscheid uit den aktieven strijd kon vieren, bleef slechts
plaats voor innige dankbaarheid.
Ik wil dit hoofdstuk besluiten met enkele citaten uit ‘Mijn Afscheid’, de rede, door
mij die middag in de Dierentuin uitgesproken. Ik moest hier voor het eerst spreken
voor de mikrofoon en mijn vrienden hadden mij op het hart gedrukt, mij niet van het
toestel te verwijderen. De eerste minuten ging alles goed, doch weldra kwam ik ‘er
in’, vergat al het andere en vertoonde neiging, op het podium heen en weer te gaan
loopen, zoodat Schaper mij herhaalde malen aan de panden van mijn jas op mijn
plaats moest terug trekken. Ik dankte voor de hulde, ‘die de weemoed van mijn
afscheid zal plaatsen in het feestelijk licht en gejubel eener demonstratie van gansch
het strijdende proletariaat van ons land’. Ik dankte voor de fijnzinnige hulde van het
N.V.V., het Troelstra-oord; ‘op zichzelf een getuigenis van de breede opvattingen
en de scheppende kracht onzer moderne vakbeweging’; en voor het borstbeeld,
door de Partij aangeboden. ‘De zaak, waaraan ik mijn leven wijdde, is zoo grootsch,
dat het persoonlijk element in deze hulde voor mij geheel op den achgrond raakt’;
het werk van den leider noemde ik ‘voor
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een groot deel kollektieven arbeid’. Ik richtte een warm woord tot Albarda, mijn
opvolger als leider der fraktie, wiens verkiezing op die plaats met mijn wensch en
inzicht overeenstemde. Zijn veelzijdige bekwaamheid, en de plaats, die hij zich door
zijn toewijding en karakter reeds toen in onze beweging verworven had, maakten
hem tot den aangewezen leider.
Ik herdacht ‘de groote winst voor mijn zedelijke vorming, voor de verheldering
van mijn denken, de versterking en verbreeding mijner persoonlijkheid, die de strijd
onder en voor de arbeidersklasse mij had gebracht.... Met diepe dankbaarheid kan
ik aan het einde van mijn loopbaan getuigen: mijn levenservaring is een bevestiging
van mijn geloof aan de menschheid.’ Met de volgende woorden besloot ik mijn rede;
‘De ouderen worden ouder; hun kracht verzwakt als de mijne en de strijd duurt voort,
wordt zwaarder, komt steeds weer te staan voor nieuwe problemen.’ Wijzend op de
kleurige vlaggen van de A.J.C., achter mij op het podium opgesteld, vervolgde ik:
‘Wij hebben hier heden gestaan onder het vaandel der proletarische jeugd. Dit
vaandel groet ik. Het is het vaandel der toekomst, het is de waarborg, dat ons werk
zal worden voortgezet. Aan die jeugd draag ik de bezieling, de gewetensdrang, het
idealisme over, dat mij in de strijd dreef en onder verguizing, armoede en tegenslag
staande hield.’
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VII. Het politiek systeem
HET PERSPEKTIEF - TE STUTTGART GESTRAND - NA 1918 - GENÈVE: HET POLITIEK SYSTEEM
IN DE INTERNATIONALE - TROELSTRA EN DE SOCIALISATIE - DE SOCIAAL-DEMOKRATIE EN
DE STAAT

- DE KRITIEK OP HET PARLEMENTARISME - HET EKONOMISCH PARLEMENT - DE

KOMMISSIE EN HAAR WERK - DE GRONDWETSHERZIENING VAN 1922 - DE NIEUWE ORGANEN
- DE IDEE LEEFT.

Het is Troelstra niet gegeven geweest, zijn ideeën inzake het ‘politiek systeem’ der
sociaal-demokratie en zijn herhaalde pogingen, dit probleem nationaal en
internationaal aan de orde te stellen, zelf in dit boek te behandelen. Het politiek
systeem heeft in Troelstra's politieke leven een zoo belangrijke plaats ingenomen,
het heeft vooral in de jaren na den oorlog zijn optreden zoo sterk beïnvloed, dat het
in dit boek niet kan worden verzwegen of met een enkel woord afgedaan. De
bewerker van het vierde deel der Gedenkschriften zal in dit hoofdstuk een
samenvatting geven van Troelstra's opvattingen ten deze; de konklusies, die Troelstra
in aansluiting daaraan voor de huidige politieke situatie der arbeidersbeweging had
willen geven, had hij voor zijn dood helaas niet zóó voorbereid, dat zij hier kunnen
worden weergegeven.
In ‘Branding’, (blz. 26 vlgd,), heeft Troelstra reeds met een enkel woord aangeduid,
wat hij wilde; het was op het internationaal kongres te Stuttgart, dat hij de
interparlementaire socialistische kommissie aanspoorde, tegenover het bestaande
parlementaire stelsel, dat volgens Troelstra slechts te gebruiken is voor het verkrijgen
van hervormingen binnen het kapitalistisch stelsel, een eigen socialistisch politiek
systeem te konstrueeren. In het begin van het eerste hoofdstuk van ‘Branding’, in
de passage over de algemeene werkstaking, vindt men Troelstra's kritiek op het
parlement uitvoeriger. Hij betwijfelt daar de geschiktheid der parlementaire methode,
om te voldoen aan de ‘meest
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wezenlijke eischen, die de arbeiders, vooral bij toenemend socialistisch bewustzijn,
stellen.’ Hij spreekt van de ‘onmacht’ van het parlement, dat, zonder grondige
wijzigingen, voor zijn taak op sociaal gebied niet berekend is.
Voorop staat bij Troelstra zijn kritiek op het burgerlijk parlementarisme, kritiek,
wel te verstaan, van socialistisch standpunt. In zijn proefschrift, ‘Het Staatsbeeld
der sociaal-demokratie’, (verder hier te citeeren als ‘van der Goes’), schrijft Dr. M.
van der Goes van Naters: ‘Een groot deel van Troelstra's kracht ligt in zijn
onverbiddelijk juiste diagnose van de feilen der burgerlijke demokratie’. Deze
organen, betoogt Troelstra, zijn niet in staat, leiding te geven aan de omvorming
van de kapitalistische maatschappij in de socialistische; dus hebben wij de nieuwe
organen op te bouwen, die daartoe wel in staat zullen zijn. Als realistische politici
bouwen wij hiertoe geen staatsbeeld op in onze fantasie, maar wij sluiten ons aan
bij de ontwikkeling, die wij in de maatschappij waarnemen. In de ‘Anregungen zum
politischen System der Sozial-Demokratie’, het nooit gepubliceerde memorandum,
dat door Troelstra voor het kongres van Genève van 1920 is opgesteld - de
uitvoerigste en grondigste studie, die Troelstra aan dit vraagstuk heeft gewijd - vat
hij zijn bedoelingen aldus samen: tegenover de burgerlijke demokratie eenerzijds
en de bolsjewistische radendiktatuur anderzijds, hebben wij, sociaal-demokraten,
de weg te wijzen ‘naar nieuwe politieke vormen, die, met behoud van de gelijkheid
van rechten voor alle burgers, geschikt zijn voor de uitbreiding der demokratie op
ekonomisch gebied, de ekonomische belangen en strevingen in de gelegenheid
stellen, zich direkt, politiek te uiten, en zich aanpassen bij de voorwaarden en eischen
der socialisatie, de grondslag van den konstruktieven arbeid van het proletariaat.’
Uitgangspunt moet zijn de in het maatschappelijk leven aan den
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dag tredende tendenz, de ekonomische funkties in het maatschappelijk leven politieke
gelding te verleenen. Het doel immers van de proletarische klassenstrijd is de
systematische onteigening van de bezittende klasse, om de voortbrengingsmiddelen
in eigendom en onder beheer van de gemeenschap te brengen. ‘In plaats van het
bestuur over personen treedt het beheer der zaken en de leiding van het
produktieproces. Om dat doel te bereiken moet de staat in de overgangsperiode
geleidelijk verschillende beheersfunkties overdragen aan de organen, die voor dit
doel uit de maatschappij zelf zijn gegroeid.’ Deze organen moeten hun
samenbindende top-organisatie vinden in een ekonomisch parlement. ‘Het typische
kenmerk van ons systeem is, dat daarin aan de staat de gelegenheid gegeven wordt,
de gedachte van de volksgemeenschap te vertegenwoordigen tegenover de
groepsbelangen en aan de nieuwe maatschappelijke vertegenwoordiging geen
grooter invloed toe te staan, dan de gegeven verhoudingen veroorloven. Het proces
van geleidelijke socialisatie zal zich in het ekonomisch parlement voltrekken binnen
de grenzen en normen, door het politieke parlement gesteld.’
Troelstra wilde niet slechts het behoud, maar de voltooiïng en zuivere uitwerking
der demokratie. Daartoe is volgens hem noodig, aanpassing van de
staatsinstellingen, van de parlementaire organen in het bizonder, aan de
ekonomische eischen van deze tijd. De socialistische beweging mag de hiertoe
vereischte hervormingen niet incidenteel aanbrengen of steunen, doch zij heeft zich
hierbij te laten leiden door haar eigen opvattingen omtrent het einddoel der
maatschappelijke ontwikkeling; zij heeft, m.a.w., een uitgewerkt plan op te stellen
voor de politieke hervormingen, die met de geleidelijke socialisatie hebben samen
te gaan. In 1907 schreef hij: ‘De vraag is, welke politieke bovenbouw, levensvatbaar
genoeg, elastisch genoeg, om die
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beweging te volgen en er elk stuk nieuwe groei van vast te leggen, wij daarop willen
vestigen’. ‘Het politiek systeem der sociaal-demokratie’, schreef hij in de Anregungen,
‘beteekent de overgangsvorm van de overwonnen burgerlijke staat naar de
socialistische maatschappij.’
De algemeene opvattingen, in bovenstaand overzicht weergegeven, vormen de
grondslag voor de talrijke memoranda, artikelen enz., die Troelstra aan deze hem
nooit loslatende vraag heeft gewijd. Een zeer scherpe kritiek op de werkwijze van
het parlement vindt men reeds in een artikel van Troelstra in ‘De Beweging’ van
Januari 1906. Het merkwaardigste van Troelstra's memorandum voor het kongres
van Stuttgart is wel, dat hij daar in 1907 problemen stelt, die eerst jaren later urgent
zouden worden. Zoo zijn kritiek op de ondeskundigheid van het parlement en de
toenemende macht van de departementale bureaukratie tegenover de
niet-deskundige volks vertegenwoordiging. Hij sprak toen reeds van ‘de bureaukratie
der burgerlijke regeerings departementen’, die een ‘logische en historische aanvulling’
van het parlement is. Tengevolge daarvan, betoogde Troelstra te Stuttgart, moet
het optreden van de socialistische volksvertegenwoordigers teleurstelling wekken,
en deze vraag wordt te dringender, naarmate de invloed der sociaal-demokratie in
het parlement groeit. Daarbij sluit een tweede kwestie aan: wij zijn steeds de
drijvende kracht geweest bij de uitbreiding van de staatsbemoeiing; doch bij de
burgerlijke staat leidt deze tot een door ons niet gewenschte toeneming van de
ambtenarij, terwijl wij ons eigen stelsel, waarbij de leiding, onder toezicht der
gemeenschap, aan de belanghebbenden is, niet kunnen toepassen. Ook deze kant
van de zaak is door de sociaal-demokratie verwaarloosd, totdat hij in 1918 plotseling
urgent werd. In de memorie voor Stuttgart heet het: ‘De basis voor ons politiek

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

316
stelsel kan wel geen andere zijn, dan de organisatie op de grondslag van
ekonomische belangengemeenschap, waaronder de vakorganisatie een eerste
plaats inneemt. Die organisatie zal een zekere mate van publiek gezag, met
dwingende kracht over minderheden, moeten bezitten. Boven haar moet staan het
orgaan, waarin haar belangen en de wil van het volk in zijn geheel hun uitdrukking
vinden.’ Als voorbeeld noemde Troelstra het Nederlandsche Waterschap; daarbij
geeft de staat aan de willige meerderheid hetrecht, ‘onder zekere voorwaarden van
algemeen belang de minderheid te dwingen, in een verband te treden, waardoor
de uitvoering dier werken een publieke plicht wordt.’
De door Troelstra aangewezen leemte in de sociaal-demokratische programs, is
te Stuttgart niet aangevuld Slechts Jaurès erkende, dat de arbeidersbeweging de
politieke organisatievormen moet vinden, die naar het socialisme leiden. Verder
ontmoetten Troelstra's denkbeelden slechts verzet, waarbij de verschillende sprekers
vooral verontwaardigd bleken over zijn pessimisme inzake het parlementaire stelsel.
Zelfs de studiekommissie, door Troelstra gevraagd, werd niet ingesteld. Een van
zijn Hollandsche vrienden verweet hem in Het Volk, met zijn kritiek op het parlement
den anti-parlementairen anarchisten in de kaart te spelen.
Troelstra heeft nadien deze idee niet losgelaten, al was er, door de afwijzende
houding van de groote meerderheid zijner partijgenooten in binnen- en buitenland,
voorloopig geen gelegenheid, haar in een programpunt om te zetten. Toen in
Augustus 1908 het vrijz. demokratische blad ‘Land en Volk’ schreef, dat het politiek
systeem ‘in de doofpot’ was gestopt, kwam Troelstra daar in Het Volk tegen op. Hij
bleek vol vertrouwen, dat de praktijk hem in het gelijk zou stellen, omdat hij zijn
systeem niet afleidde uit ‘willekeurige gevoelens of ideeën, die in de lucht hangen,
maar uit den
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werkelijken ontwikkelingsgang der maatschappij.’
Lang vóór de verovering van het algemeen kiesrecht heeft Troelstra dus te kennen
gegeven, aan dit strijdmiddel voor het proletariaat slechts betrekkelijke waarde toe
te kennen. Toen in de oorlogsjaren, tegelijk met de invoering van het algemeen
kiesrecht, de tegenaktie van het grootkapitaal aan het licht trad, (incident-Nierstrasz,
bl. 51), kreeg het probleem meer aktueele beteekenis. Wij zien dan Troelstra bij de
algemeene beschouwingen in het najaar van 1917 in de Kamer wijzen op de
onvermijdelijkheid, ‘dat de krachten in de maatschappij zelf worden publiekrechtelijke
organen’; tevens voorspelt hij, dat de onvoldoende werkmogelijkheid van het
bestaande parlement steeds sterker de behoefte aan een ekonomisch parlement
zal doen gevoelen.
Toen volgde Troelstra's optreden in November 1918, dat, zooals in hoofdstuk V
voldoende is uiteengezet, in het nauwste verband moet worden gezien met zijn
toenemende tegenzin tegen de oude parlementaire methoden. Het ‘politiek systeem’
laat hem nu niet meer los en hij heeft na 1918 geen groote redevoering gehouden,
waarin niet op de één of andere wijze dit probleem verwerkt is. In 1920 gaf hij in het
Populair Wetensch. Bijvoegsel een serie artikelen, waar men de in de ‘Anregungen’
verwerkte opvattingen in meer populaire vorm terugvindt. Zijn instemming met de
methode der ‘direkte aktie’ steunde op het besef, dat de burgerlijk parlementaire
staat, in werkelijkheid een werktuig in de hand van het grootkapitaal, met de
parlementaire aktie alleen niet te bestrijden en te dwingen is.
2 Maart 1919 houdt Troelstra te Luzern zijn rede over ‘De politieke taak der
socialistische Internationale.’ Daar geeft hij de reden, waarom voor hem het
vaststellen van de politieke vormen, die de socialisatie kunnen bevatten en steunen,
niet wederom mag worden uitgesteld: de wereldoorlog beteekent de ineenstorting
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van het kapitalisme en heeft daarmede het socialisme tot het eerste aktueele punt
van praktische politiek gemaakt. Hij legt de nadruk op het essentieele onderscheid
tusschen socialisatie en staatsmonopolies. Noodig is een ‘verandering der
staatsinrichting, waardoor het bedrijfsleven evenzeer aan de kontrole van het volk
wordt onderworpen, als dit tot heden het geval is met het politieke leven en met de
openbare diensten.’ Daartoe moet ‘het bedrijfsleven, voor zoover het daarvoor rijp
is en wordt, ingevoegd worden in het mechanisme van de staat, zonder echter de
onafhankelijkheid en souvereiniteit er bij in te boeten, die aan het privaatbedrijf zulk
een voorsprong geven boven het bureaukratisch staatsbedrijf.’ Ideeën, zooals men
ziet, die ongeveer terzelfdertijd door Otto Bauer in zijn socialisatie brochure zijn
neergelegd en de grondslag hebben gevormd voor het socialisatie-rapport der
Nederlandsche arbeiders beweging. Troelstra konstateerde te Luzern, dat de
meeningsverschillen over de vereischte staatsorganisatie meer dan iets anders
oorzaak waren van de verdeeldheid in de socialistische rijen: ‘De weigering van het
Intern. Socialisten kongres van Stuttgart in 1907, om een door mij voorgestelde
studiekommissie in te stellen tot het uitwerken van een sociaal-demokratisch politiek
systeem, wreekt zich thans geweldig.’
Dan volgt een schema van de politieke organisatie, zooals Troelstra zich deze
voorstelt: alle in de produktie werkzame personen moeten worden georganiseerd
in officieele bedrijfs vereenigingen, waaraan de leiding der bedrijven overgelaten
en een zeker publiekrechtelijk gezag verleend zal worden. ‘De bedrijfs vereenigingen
hebben hun eigen politieke vertegenwoordiging, welke van het parlement - dat de
rechten en belangen van het geheele volk heeft te vertegenwoordigen tegenover
de speciale groepsbelangen der verschillende vereenigingen - de taak overneemt
om uit te werken de door
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dit parlement vastgestelde groote principieele lijnen op het gebied der sociale en
politiek-ekonomische wetgeving, en dat over de uitvoering daarvan waakt.’ Troelstra
ontkende niet, hier te pogen een West-Europeesche, dus demokratische, variant
te geven van de Russische sovjet-staat; in plaats van ‘ekonomisch parlement’ zeide
hij ook de naam ‘arbeidsraad’ te willen aanvaarden. Hij besloot dit deel van zijn rede
aldus: ‘Het parlement wordt, zooals ook thans, direkt door de kiezers, de Arbeidsraad
door de sociale groepenorganisaties.... gekozen. Het eerste vertegenwoordigt de
eenheid van het volk, het laatste vertegenwoordigt de verschillende maatschappelijke
en sociale belangen. In de regeering, die veel meer tot een uitvoerend lichaam zal
worden, dienen de beide parlementen vertegenwoordigd te zijn, in deze zin, dat de
politieke verantwoordelijkheid blijft aan de door het parlement gekozen ministers
en de door den Arbeidsraad gekozenen als deskundige staatssekretarissen
optreden.’
In het voorjaar van 1919 verscheen in de Social. Gids de reeks artikelen over ‘De
Revolutie en de S.D.A.P.’, waarin men hetzelfde, verder uitgewerkt, terugvindt.
Op blz. 264 is vermeld, dat eindelijk de internationale konferentie van Luzern van
Augustus 1919 op Troelstra's voorstel besloten had, een studiekommissie voor het
politiek systeem te benoemen. In zijn toelichting van dit besluit verklaarde Huysmans
namens het voorloopig sekretariaat der Internationale: ‘In breede kringen van de
intern. social. arbeidersbeweging wint de meening veld, dat de ervaringen van den
oorlogstijd en vooral van de omwentelingsperiode, die op den oorlog gevolgd is, de
Internationale voor de noodzakelijkheid stellen, niet slechts de algemeene politieke
grondslagen, die tot nu toe de arbeidersbeweging hebben geleid, aan een herziening
te onderwerpen, maar ook stelling te nemen ten opzichte van de vraag, welk poli-
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tiek systeem in overeenstemming is met de beginselen en doeleinden der
sociaal-demokratie.’
In de praktijk bleek van deze ‘veldwinnende meening’ weinig. Dat de voor de
Fransche en Oostenrijksche partijen aangewezen leden der studiekommissie niet
van zich lieten hooren, kan verklaard worden uit de in het vorige hoofdstuk
beschreven verwijdering tusschen de Internationale en die partijen. De Duitschers
zonden tot Troelstra's verontwaardiging als hun bijdrage tot den gemeenschappelijken
arbeid een presentexemplaar van Kautsky's ‘Demokratie oder Diktatur’. Slechts
door de Webb's en Troelstra werd behoorlijk voorbereidend werk verricht; de eersten
schreven bij deze gelegenheid hun ‘Constitution for the socialist Commonwealth’;
Troelstra stelde de boven vermelde ‘Anregungen’ samen. Van beide geschriften
werd een kort uittreksel gemaakt voor de kongressisten, die in de overstelpende
drukte der kongresdagen ook daarvan slechts vluchtig kennis konden nemen.
Op weg naar Genève verklaarde Troelstra in een interview, dat de socialistische
Internationale zonder verder uitstel een eigen politiek systeem moest stellen
tegenover het radenstelsel, dat ‘nog steeds met een mystieke glorie omgeven’ was.
Hij hoopte zijn opvattingen in een resolutie te kunnen neerleggen, die hét besluit
van het kongres zou worden. Dit doel is slechts ten deele bereikt. Belangstelling
vond Troelstra alleen in de Engelsche delegatie, o.a. bij MacDonald. De
Onafhankelijke Arbeiderspartij had voor het kongres een memorie opgesteld over
‘Socialisme en regeering’, waarin de noodzakelijkheid werd betoogd, de
verantwoordelijkheid voor de ekonomische taak der gemeenschap aan het parlement
te ontnemen en deze over te dragen aan een ‘afzonderlijk lichaam, dat de
georganiseerde producenten en konsumenten vertegenwoordigt,’ een soort van
‘ekonomisch parlement’ dus. Iets dergelijks beoogden de Webb's met hun ‘sociale
parlement’, dat
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in hun plan belast werd met het beheer van alle belangrijke publieke diensten en
tevens de leiding zou hebben van de socialisatie.
Legt men het schema van Troelstra naast dat van de Webb's, dan blijken er
ettelijke verschillen te bestaan; de belangrijkste zijn: 1ste: De Webb's ontwerpen
het politieke en het ekonomische parlement met gelijke macht naast elkaar; Troelstra
maakt zijn ekonomisch parlement ondergeschikt aan de politieke volksvertegen
woordiging, die ook voor de ekonomische kwesties de beslissing over de groote
lijnen behoudt. 2de: Bij de Webb's worden de beide parlementen volgens hetzelfde
algemeene, individueele kiesrecht gekozen; Troelstra wil het ekonomisch parlement
doen kiezen volgens funktioneel kiesrecht, dat de individuen indeelt naar hun
ekonomische funkties in de maatschappij. De resolutie werd te Genève door Troelstra
en Sidney Webb gezamenlijk voorbereid. In de loop der besprekingen dienden
beiden een nadere nota in, die echter door de gebrekkige uitrusting van het Bureau
niet konden worden vermenigvuldigd. In de resolutie, die aan het kongres is
voorgelegd, waren het theoretisch gedeelte en de omschrijving van de in het
parlementaire stelsel aan te brengen hervormingen van Troelstra afkomstig. De
passage inzake het ekonomisch parlement was echter door Webb in een vergadering,
waar Troelstra niet aanwezig had kunnen zijn, zoodanig gewijzigd, dat samenstelling
en taak van dit lichaam veel minder nauwkeurig werden omschreven, dan in
Troelstra's koncept-resolutie het geval was geweest. Bij de openbare behandeling
diende Troelstra een amendement in, om zijn oorspronkelijke lezing te herstellen,
doch daar het kongres niet eens de tekst van het amendement voor zich had, toen
er na een onbeteekenend debat over moest worden gestemd, trok hij het weer in.
Bij dit debat wist Troelstra, met steun van Vandervelde en de meerderheid van de
Engelsche
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delegatie, te voorkomen, dat de definitieve beslissing over deze zaak wederom zou
worden uitgesteld.
In de uitvoerige resolutie waren dus, zij het niet volledig, Troelstra's opvattingen
overgenomen. Zij verwierp de methoden van geweld en terreur, doch aanvaardde
de direkte aktie: ‘Het politiek systeem der arbeidersklasse vindt zijn uitdrukking in
de sociaaldemokratische staat, welks voornaamste taak de systematische socialisatie
der maatschappij is.’ Naast het gedemokratiseerde parlement voorzag de resolutie
een ‘Centralen Arbeidsraad’, bestaande uit vertegenwoordigers der
beroepsorganisaties, die zich in het volk gevormd hebben. ‘De Centrale Arbeidsraad
heeft het recht van diskussie, kritiek, enquête en voorstel, terwijl hij rapport kan
uitbrengen in het parlement. Van tijd tot tijd kan het parlement aan den Centralen
Arbeidsraad opdracht geven, wetsvoorstellen.... of bepalingen omtrent nadere
regelingen uit te werken.’ De oppervlakkige behandeling dezer kwestie - de definitieve
tekst der resolutie stond niet eens nauwkeurig vast! - kon Troelstra natuurlijk niet
bevredigen. Toch voelde hij door het genomen besluit zijn positie in de
Nederlandsche Partij versterkt: de konsekwentie van het besluit van Genève was,
een kommissie in te stellen; om de door de Internationale aanvaarde beginselen
voor de Nederlandsche verhoudingen uit te werken. De behoefte aan een dergelijke
kommissie was reeds enkele maanden tevoren gebleken bij de behandeling van
het Socialisatierapport op het kongres der S.D.A.P. Vóór het kongres was het rapport
door Troelstra in een serie Volkartikelen besproken, waarin hij het begroette als ‘het
beste stuk werk, dat door eenige kommissie onzer Partij nog is afgeleverd.’ In één
opzicht, echter, achtte Troelstra het rapport onvolledig; hij miste de behandeling
van de vraag, ‘welke politieke voorwaarden moeten zijn vervuld, om de
verwezenlijking der socialisatie ...mogelijk te maken.’ Sociali-
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satie beteekent ‘doelbewuste vermaatschappelijking der voortbrenging’; daarom is
zij, ‘ondanks de geleidelijkheid harer uitvoering, revolutionair in wezen en opzet’,
en is zij afhankelijk van ‘het overwicht, in sociale en politieke zin, der arbeidersklasse’.
Troelstra schreef verder, ‘dat zonder verovering der politieke macht door de
arbeiders, van socialisatie in de zin van het rapport geen sprake zal zijn.’ Ook de
strijd voor de socialisatie zal een politieke strijd zijn; haar verwezenlijking ‘zal
afhangen van de wil der arbeiders en niet van de studie van experts.’
Nadat reeds bij de algemeene debatten op het kongres een ernstig verschil in
waardeering voor wat Troelstra de ‘formeele demokratie’ noemde, aan den dag was
getreden, keerde Wibaut zich in zijn toelichting van het socialisatierapport tegen
Troelstra's artikelen. Hij zeide: ‘Er zal wisselwerking zijn tusschen een sukcesvolle
toepassing der socialisatie en de versterking onzer politieke macht.’ Troelstra
handhaafde zijn bezwaren: in het rapport kwam naar zijn meening de deskundige
gemeenschapskontrole over het gesocialiseerde bedrijfsleven niet voldoende tot
haar recht. Om het geheele volk met de socialisatie te doen meeleven, wilde hij de
met de socialisatie samenhangende problemen door een daartoe geschikt centraal
lichaam, voortgekomen uit het bedrijfsleven zelf, in het openbaar doen behandelen.
Troelstra stelde tenslotte voor, een kommissie in te stellen, om de door hem
opgeworpen vragen nader te onderzoeken.
Dit voorstel werd aangenomen en in Oktober 1920 werd de kommissie
geïnstalleerd. Zij bestond uit: Troelstra - voorzitter, Boekman - sekretaris, Bonger,
Brautigam, R. Kuyper, Mendels, F. van Meurs, J.L. Polak, Sannes, Stenhuis, v. d.
Tempel, en Wibaut; later werden G.v.d. Bergh en IJzerman in de kommissie
opgenomen. De omstandigheden brachten mede, dat deze kommissie een dubbele
taak wachtte; eenerzijds
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moest zij de politieke voorwaarden der socialisatie onderzoeken; anderzijds was zij
het aangewezen lichaam, om de resolutie van Genève voor Nederland pasklaar te
maken. Op dit laatste punt, waarbij het geheele vraagstuk van het ‘politiek systeem’
aan de orde moest komen, wilde Troelstra de nadruk leggen. Anderen verdedigden
een meer beperkte opvatting en tot het einde toe heeft dit fundamenteele
meeningsverschil de kommissie in haar arbeid geremd.
Troelstra's ‘Anregungen’ werden als grondslag voor de debatten aanvaard; in de
praktijk bewogen deze zich over een uitgestrekt gebied. De vraag van de
toelaatbaarheid van niet-wettige strijdmiddelen, op het ‘eenheidsmotiekongres’
afgehandeld, bleek de gemoederen nog niet met rust te laten. De problemen van
het oogenblik - de ontwikkeling der Duitsche Partij, de waarde van de direkte aktie
als strijdmiddel, e.d. - speelden een groote rol. Wij zullen in het volgende alleen dat
gedeelte der debatten weergeven, dat van blijvende beteekenis is.
In het algemeen werd aan Troelstra het zoogen. ‘semi-anarchistische’ van zijn
plannen verweten, terwijl men zijn wensch, een schema van het socialistisch politiek
systeem te ontwerpen, zelfs een ‘utopie’ noemde. In de haast dramatische vierde
vergadering, waar Troelstra zijn werk verdedigde tegen de vele kritiek, antwoordde
hij hierop: ik ben geen Bellamy; ik weet zeer goed, dat elk systeem zich moet
aanpassen bij de machtsverhoudingen van het oogenblik en dat dit van te voren
niet in de puntjes kan worden uitgewerkt; doch dat neemt niet weg, dat door
redeneering enkele principieele lijnen zijn te trekken. Troelstra stond ten deze om
twee redenen sterk: ten eerste, omdat hij op politiek terrein niet ‘utopistischer’ wilde
zijn, dan de samenstellers van het Socialisatierapport het op ekonomisch gebied
waren geweest; en in de tweede plaats, omdat zijn plan direkt aansloot
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bij de maatschappelijke ontwikkeling zelve. Socialisatie, betoogde hij, omvat de
regeling van onteigening en schadeloosstelling van de vroegere bezitters; dat kunnen
wij niet aan kapitalistische regeerders overlaten; het wordt pas mogelijk na de
verovering van de staatsmacht door de arbeidersklasse. In deze gedachtengang is
de vraag, door welke veranderingen de staatsmachine voor de socialisatie geschikt
moet worden gemaakt, van dringend, aktueel belang. Verbeteringen aan het
tegenwoordig parlementair stelsel, hoe belangrijk en noodzakelijk zij op zichzelf
mogen zijn, zijn daarvoor niet voldoende. Het proletariaat moet zijn socialistisch
politiek systeem stellen tegenover het tegenwoordige, dat, zooals Troelstra in zijn
‘Anregungen’ historisch aantoonde, behoort bij de burgerlijk-kapitalistische
maatschappij.
Het is noodzakelijk, in dit verband te spreken over Troelstra's opvatting omtrent
de staat zélf. Van der Goes vat haar aldus samen: ‘Deze opvatting komt schijnbaar
overeen met de ouderwetsch-Marxistische gedachte, dat de klassen-tegenstellingen
de noodzakelijke voorwaarde vormen voor het voortbestaan van de staat: na de
opheffing dier tegenstellingen zal de staat afsterven. In het tijdperk van overgang
moet zijn organisatie dus worden ingericht met het oog op dit afsterven, en moet
de maatschappij zijn taak - voor zoover deze in de toekomst nog moet worden
vervuld - overnemen.’ De socialistische staat zal volgens Troelstra berusten op twee
beginselen: kollektivisme, (alle voortbrengingsmiddelen zijn het eigendom van de
gemeenschap), en demokratie. Ekonomische en politieke hervormingen in
socialistische zin loopen parallel: de socialisatie kan zich alleen voltrekken in een
door het proletariaat beheerschte en voor dit doel uitgeruste staat; de staat, aan
den anderen kant, kan eerst duurzaam socialistisch worden ingericht op de grondslag
van de gesocialiseerde produktie.
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Troelstra heeft elke vorm van diktatuur steeds met groote nadruk afgewezen. ‘Voor
West-Europa’, schreef hij in de ‘Anregungen’, is de demokratie, ‘ook in haar
onvolkomenheid, nog steeds een beginsel, dat men in het nieuwe politieke systeem
kan uitbreiden en voltooien, doch dat men niet met voeten kan treden of negeeren.’
Zag Marx niet in de Parijsche Commune van 1871, die op het algemeen kiesrecht
steunde, de juiste vorm van de ‘diktatuur van het proletariaat’? Troelstra wilde
daarom liever spreken van het ‘politiek overwicht van het proletariaat’. Voor den
opbouw van het socialisme is de medewerking van belangrijke sociale groepen
buiten de arbeidersklasse onmisbaar; deze is alleen te verkrijgen in een
demokratische staat, waar ieder burger gelijke rechten bezit en de gelegenheid voor
vrije ontplooiing der menschelijke persoonlijkheid gewaarborgd is.
Overigens kon Troelstra de Commune niet als uitgangspunt voor het socialistisch
politiek systeem aanvaarden. In de tegenwoordige omstandigheden zou een dergelijk
stelsel beteekenen ‘de regeering van de middelmatigheid en de overheersching van
plaatselijke belangen.’ In de periode van de onteigening der bezitters heeft de
arbeidersklasse een slagvaardig, praktisch-werkend staatsapparaat noodig. De
decentralisatie moet niet lokaal worden toegepast, maar ‘gezocht worden in het
overdragen door de staatsmacht van haar funkties aan de talrijke organen in de
maatschappij, die in het politiek systeem moeten worden ingeschakeld.’
In de kommissie verduidelijkte Troelstra zijn meening over het ‘afsterven’ van de
staat. Hij bedoelde slechts het afsterven als ‘klasse-instrument’; ook in de
klassenlooze socialistische maatschappij zal een leidend, centraal gezag niet gemist
kunnen worden.
Troelstra's kritiek op de technische fouten van het parlementaire stelsel zal bij de
Grondwetsherziening
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van 1922 worden besproken. In de ‘Anregungen’ wijdde hij speciaal aandacht aan
het verschijnsel, dat - tengevolge van het ageeren van machten als de kapitalistische
pers en de kerk - de begrippen ‘kiezersmeerderheid’ en ‘maatschappelijk-sociale
meerderheid’ elkaar niet dekken. De sociaal-demokratie is bij haar strijd tegen het
kapitalisme de voorhoede van de groote meerderheid des volks; indien de
tijdsomstandigheden sneller en ingrijpender veranderingen eischen dan door middel
van de parlementaire machinerie te verwezenlijken zijn, - als, m.a.w. de revolutionaire
situatie intreedt - moet zij zich van haar historische plicht als voorhoede bewust zijn
en daarnaar handelen.
Met haar aktie in het burgerlijk parlement, schreef Troelstra in de ‘Anregungen’,
kan de arbeidersklasse de noodige hervormingen binnen het kapitalisme afdwingen.
In de socialisatie-periode, als de wortels van het kapitalistisch stelsel worden
aangetast, zal dit parlement onbruikbaar blijken. Bovendien zullen de kapitalistische
groepen, zoolang zij de macht hebben, nooit een voldoende verbetering en
versterking van het parlement dulden. Is dan Troelstra's konklusie deze, dat het
parlement moet worden afgeschaft? Neen; hij erkent, zich geen vorm van
demokratisch bestuur te kunnen denken, die niet berust op een door algemeen
kiesrecht samengesteld parlement. Dit moet echter worden aangevuld met organen
tot uitvoering van de ekonomische taak, waarvoor het huidig parlement ongeschikt
is gebleken.
In dit verband moet het door Troelstra voorgesteld ‘ekonomisch parlement’ worden
gezien. Naast het beginsel van het individualistisch algemeen kiesrecht, door de
Fransche Revolutie gebracht, zal volgens Troelstra de socialistische revolutie het
beginsel van funktioneel kiesrecht stellen. De ekonomische beteekenis van de
arbeidersklasse zal op die wijze haar staatsrechtelijke erkenning vinden. ‘Zoolang
de ekonomische
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funktie der arbeiders niet op andere wijze haar politieke gelding verkregen heeft,
zal zij slechts tot uitdrukking kunnen komen in de politieke werkstaking.’ Deze zal
haar bestaansrecht verliezen, naarmate het ekonomisch parlement de leiding van
de voortbrenging van het politieke parlement overneemt. ‘Het funktioneele kiesrecht
is het juiste element in het sovjet-systeem.’ De door het sovjetstelsel toegepaste
ontrechting van bepaalde maatschappelijke groepen, is, zooals reeds vermeld is,
door Troelstra altijd absoluut afgewezen. Het beginsel der ekonomische
vertegenwoordiging, schrijft Troelstra verder, ‘beteekent niet alleen de verwerkelijking
van een sociaal-demokratische partijleuze, maar voorziet tegelijkertijd in een reeds
onder het tegenwoordige systeem alom aan het licht tredende behoefte.’ En op een
andere plaats: ‘In de maatschappij, namelijk, hebben reeds sedert tientallen jaren
het ekonomische en sociale leven zich in zoo sterke mate georganiseerd, dat de
elementen, waaruit dit (ekonomisch) parlement moet worden samengesteld, reeds
in groote getale voorhanden zijn.... Wij zien de taak van de proletarische revolutie
niet in het vertrappen en vernietigen van al die elementen voor een nieuw politiek
systeem, die reeds in de burgerlijke maatschappij zijn waar te nemen, maar in hun
politieke erkenning, reorganisatie en voltooiïng.’ De voortbrenging is in onze tijd een
zaak van het geheele volk geworden; haar regeling en leiding moeten daarom door
bevoegde vertegenwoordigers geregeld in het openbaar behandeld worden.
Troelstra besloot de ‘Anregungen’ met een schets van de socialistische
staatsvormen, die geen wezenlijk onderscheid vertoont met het plan, dat hij in zijn
rede te Luzern had ontvouwd, (vgl. bl. 318). Hij verklaarde nog eens nadrukkelijk,
dat ook de leidende funktionarissen in de produktie, en de zoogen. vrije beroepen,
- doktoren, juristen, enz. - hun vertegenwoordigers
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in den ‘Arbeidsraad’ of ‘ekonomisch parlement’ zouden hebben.
In de kommissie bleek men Troelstra's kritiek op het tegenwoordig parlement
algemeen te onderschrijven. Toch meenden velen, dat Troelstra in zijn konklusie
te ver ging; door verbetering en versterking zou het parlement zijn beteekenis kunnen
herwinnen. Tevens verweet men Troelstra, dat hij door zijn te scherpe kritiek het
kapitalistisch anti-parlementarisme steunde. In zijn antwoord gaf Troelstra toe, dat
belangrijke verbetering van het parlement mogelijk is - bij de Grondwetsherziening
van 1922 zou hij bij de strijd voor die verbeteringen vooraan staan! Hij waarschuwde
echter, dat verweer tegen de bevooroordeelde, fascistisch-getinte kritiek op het
parlementarisme, de sociaal-demokraten niet tot zijn blinde verdedigers mag maken;
wij staan in onze politiek het sterkst, wanneer deze onomwonden is gericht tegen
de fouten van het tegenwoordig stelsel. Het kapitaal heeft er belang bij, het
parlement, waarin de proletarische invloed steeds groeit, impopulair te maken en
te verzwakken. Daarom moeten juist de socialisten de verbetering en uitbreiding
van de demokratie op zich nemen.
Onoverkomelijk waren de bezwaren van de meerderheid der kommissie tegen
het ekonomisch parlement. Men vreesde, dat het funktioneele kiesrecht, van ouds
een lievelingsdenkbeeld van konservatieve staatslieden, in de praktijk remmend
zou werken; het grootkapitaal zou dit, niet op direkt algemeen kiesrecht berustend,
orgaan tot het bolwerk van zijn anti-socialistisch verzet maken. In het ekonomisch
parlement zouden, naar men verwachtte, de groepsbelangen overheerschen. Andere
kritici meenden, dat de gegeven machtsverhoudingen zich in beide parlementen
gelijkelijk zouden weerspiegelen, zoodat het nieuwe lichaam niet de bespoediging
der socialisatie zou brengen, die Troelstra ervan verwachtte. Verder verweet
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men Troelstra, dat in zijn ekonomisch parlement niet naast de producenten ook de
konsumenten waren vertegenwoordigd. Zoo zou de tegenstelling
producent-konsument worden vastgelegd en verscherpt terwijl het op de voorgrond
brengen der producentenbelangen onsocialistisch werd genoemd. Tenslotte vreesde
men voor kompetentiestrijd tusschen beide parlementen. Slechts enkele leden
meenden met Troelstra, dat de maatschappelijke ontwikkeling tot een ekonomisch
parlement zou leiden, of men wilde of niet.
Het bezwaar betreffende de kompetentiestrijd was zeker niet gegrond. Terecht
wijst van der Goes er op, dat Troelstra steeds het ekonomisch parlement
ondergeschikt maakt aan het politieke parlement, welk lichaam in zijn plannen het
budgetrecht onverkort behoudt en de verantwoordelijke ministers zal kiezen en
kontroleeren. Van der Goes schrijft: ‘De funktie van den Arbeidsraad is dus een
afgeleide funktie; een belangenoorlog in die raad, hoe ongewenscht ook, zou alleen
de technische zijde der wetgeving in gevaar brengen; niet de rechtsvorming zelve.’
Op de talrijke bezwaren aangaande samenstelling, bevoegdheid en werkwijze
van het ekonomisch parlement heeft Troelstra in de kommissie uitvoerig geantwoord.
Overheersching van het groot-kapitaal in het nieuwe orgaan zou ongetwijfeld zonder
moeite zijn te voorkomen. Troelstra hield vol, dat de konsumenten als zoodanig in
het ekonomisch parlement niet thuis behooren, terwijl hij verwachtte, dat in een
kollektivistische maatschappij de tegenstelling producent-konsument geleidelijk zou
worden opgeheven. Van der Goes merkt bij de bespreking van dit bezwaar tegen
Troelstra's plan zeer juist op, dat dit punt de technische kwestie van de samenstelling,
niet de principieele van de instelling van het nieuwe orgaan betreft. Herhaaldelijk
kwam Troelstra terug op de noodzakelijkheid, een centraal verantwoordelijk lichaam
te scheppen,
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waar door openbare behandeling van zaken de belangstelling en instemming van
de groote massa voor de socialisatie zou kunnen worden gewonnen.
In de latere vergaderingen was Troelstra sterk onder den indruk van het verzet,
dat zijn opvattingen hadden ontmoet Hij gaf toe, dat een lichaam, met het direkte
beheer der voortbrenging belast, niet in het openbaar zal kunnen werken. Maar
ondanks alle door hem zorgvuldig overwogen bezwaren handhaafde hij zijn idee:
boven de beheersraden een in het openbaar beraadslagend ekonomisch parlement.
De verwezenlijking van deze idee zou zeker nog veel strijd en tijd kosten; hij erkende,
nog geen uitgewerkt technisch plan voor de wijze van samenstelling gereed te
hebben, en vooral op dit punt toonde hij zich gevoelig voor opbouwende kritiek.
Maar wat het principe betreft, hield hij vol.
Troelstra's bereidheid tot koncessies op ondergeschikte punten heeft de kommissie
niet kunnen redden. De boven-aangeduide meeningsverschillen gingen te diep; de
kommissie is vastgeloopen, zonder haar taak te hebben volbracht. Het is niet noodig
na de samenvatting der diskussies in de vorige bladzijden, uitvoerig op het feitelijk
verloop der zaak in te gaan. De kommissie was 30 Oktober 1920 geïnstalleerd; in
Juni 1921 hield zij haar vijfde vergadering; vervolgens sliep zij twee jaar. In Juni
1923 kwam de kommissie nog eenmaal bijeen. Van de toegezegde rapporten waren
enkele inderdaad tot stand gekomen; van de meeste rapporteurs was niets
vernomen. Op Troelstra's vraag, of men de kommissie wilde ontbinden, antwoordden
vrijwel allen ontkennend. Opnieuw werd een werkplan opgemaakt, terwijl
verschillende leden de opdracht aanvaardden, over een bepaald onderdeel van de
stof een rapport samen te stellen. Nadien heeft de kommissie geen teekenen van
leven meer gegeven.
Het is begrijpelijk, dat de gang van zaken in deze kom-
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missie voor Troelstra een groote teleurstelling beteekende. Er was in deze jaren
geen probleem, dat hem zoo na aan het hart lag, als het ‘politiek systeem’. Hij had
het gevoel, in de kommissie op wanbegrip te stuiten; het ergst trof hem het gemis
aan belangstelling, waartegen minder te beginnen was, dan tegen alle bedenkingen.
Herhaaldelijk heeft Troelstra zich over deze kommissie bitter uitgelaten. Tenslotte
was het zijn wensch, de kommissie te doen ontbinden, opdat, zooals hij schreef, ‘ik
persoonlijk het overvloedig voorhandene materiaal verwerke’. Zijn
gezondheidstoestand heeft hem belet, dit voornemen uit te voeren. Onder den
invloed van Troelstra is een nieuwe kommissie door Partij en vakbeweging benoemd,
belast met het uitwerken in demokratische en sociale richting van de beginselen,
die bij de Grondwetsherziening van 1922 o.a. in de verder te bespreken artikelen
78 en 194 van de Grondwet zijn neergelegd. Deze, de zoogen. kommissie ‘voor de
nieuwe organen’, is er in tegenstelling tot haar voorgangster in geslaagd, haar meer
beperkte taak te volbrengen. Daarmede is althans een eerste schrede gezet op de
door Troelstra gewezen weg.
Het optreden van Troelstra bij de Grondwetsherziening van 1922 moet in verband
met zijn opvattingen over het ‘politiek systeem’ worden bezien. De fragmentarische
verbeteringen, bij die gelegenheid behandeld, zijn door Troelstra in de wijdere
samenhang van zijn visie op de politieke ontwikkeling der toekomst geplaatst. In
Het Volk schreef hij, deze herziening te beschouwen ‘in het licht onzer eigen
staatsrechtelijke opvattingen - die, laat ons het eerlijk erkennen, nog weinig omlijnd
en allerminst tot een gemeengoed der Partij uitgegroeid zijn.’
Het karakter der Grondwetsherziening was uiterst beperkt. Door de
Novembergebeurtenissen van 1918 aan de orde gesteld, heeft zij mede den invloed
van de terug-
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slag der volgende jaren ondergaan. De kommissie, die haar had voor te bereiden,
is in December 1918 benoemd en de officieele ontkenning van haar samenhang
met de Novembergebeurtenissen heeft, tegenover de evidentie der feiten, geen
indruk kunnen maken. Het was eveneens een gevolg dezer gebeurtenissen, dat
ditmaal niet Troelstra, de politieke leider der Partij, de sociaal-demokratie in deze
kommissie vertegenwoordigde
De herzieningsvoorstellen werden Maart 1921 ingediend: zij omvatten o.a.: een
nieuwe regeling van de troonopvolging; verhooging van het inkomen van de kroon;
medezeggenschap van het parlement bij oorlogsverklaring en het sluiten van
verdragen met andere staten; een meer demokratische samenstelling van de Eerste
Kamer; verhooging van de schadevergoeding der Kamerleden; aan andere dan in
de Grondwet genoemde publiekrechtelijke lichamen zou verordenende bevoegdheid
kunnen worden verleend.
Troelstra kritiseerde het halfslachtig karakter dezer voorstellen in de belangrijke
serie artikelen, door hem in Het Volk aan de Grond wetsherziening gewijd, en in
zijn Kamerrede bij de algemeene beschouwingen. Zijn uitgangspunt was het woord
van Lassalle: ‘De werkelijke Grondwet van een land bestaat slechts in de wezenlijke
daadwerkelijke machtsverhoudingen.’ Daaruit vloeide voort, dat aan de
regeering-Ruys in 1921 niet de eisch kon worden gesteld, het bestaande politieke
stelsel te vervangen door het socialistische. Doch ook met deze beperking moesten
de regeeringsvoorstellen totaal onvoldoende worden genoemd. Van de betreffende
eischen van het Novemberprogram der moderne arbeidersbeweging - verlaging
van de kiesgerechtigde leeftijd tot 21 jaar, afschaffing der Eerste Kamer, ‘beslissing
over oorlog en vrede door de volksvertegenwoordiging,’ - werd alleen de laatste
vervuld. Troelstra betoogde, dat meer en belangrijker verande-
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ringen hadden kunnen worden aangebracht ‘met behoud van het wezen van onze
konstitutioneele monarchie en binnen het raam van het burgerlijk-parlementaire
stelsel.’ In den eersten schrik van de Novemberdagen scheen de regeering het te
hebben begrepen: ‘naast de sociale hervormingen, door de arbeiders reeds lang
geëischt, dienen ook hun politieke eischen zoo veel mogelijk te worden vervuld....
Op het hoogtepunt van het internationaal maatschappelijk gebeuren, toen de splinters
van de stukgeslagen tronen ons hier om de ooren vlogen en de donder van
internationale revoluties over onze velden rolde, heeft het Nederlandsche volk iets
van de wereldbeweging naar nieuwe ekonomische en politieke systemen gevoeld.’
In dat licht beschouwd, moest het resultaat van de in 1918 haastig beloofde
herziening poover worden genoemd.
In deze eerste rede bij de Grondwetsherziening, 26 Oktober 1921, heeft Troelstra
zijn eigen opvattingen ontwikkeld. Met de kritische opmerkingen van zijn medeleden
in de kommissie voor het politiek systeem heeft hij, zijn gewoonte getrouw, op
verschillende plaatsen rekening gehouden; doch nu deze kommissie niet tot een
resultaat had kunnen komen, gevoelde hij zich gerechtigd, zijn eigen weg te gaan.
Dat deze beschouwingen de aandacht hebben gevonden, die zij verdienden, kan
niet worden volgehouden. Naast Troelstra was het alleen de vrijzinnig-demokraat
Marchant, die de aan het staatsgebouw aan te brengen veranderingen in wijder
verband beschouwde.
Een volledig overzicht van de herziening van 1922 valt buiten het bestek van dit
hoofdstuk. Slechts de onderwerpen, waarbij Troelstra betrokken is geweest, komen
hier in aanmerking.
In de eerste plaats moet worden gesproken over de verhouding tot het
koningschap, een kwestie, die niet in direkt verband met Troelstra's ‘politiek systeem’
stond. In het algemeen kan worden verwezen naar
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‘Groei’,(blz. 169), waar Troelstra zijn in 1898 over dit onderwerp gehouden rede
weergeeft, en naar de passage over koningin en sociaal-demokratie in het hoofdstuk
over 1918, (blz. 222). De regeerings voorstellen over de troonopvolging en de
verhooging van het koninklijk inkomen, maakten het onvermijdelijk, de zaak te
bespreken en daarbij het republikeinsch beginsel der S.D.A.P. te poneeren. Troelstra
heeft dit buitengewoon sober gedaan. Wij hebben, schreef hij in Het Volk, het
koningschap nooit bestreden, ‘omdathet aan de Grondwet gebonden en daarin,
door middel der ministerieele verantwoordelijkheid, van elke zelfstandige macht en
direkten invloed op de gang van zaken beroofd is.’ Hij ontkende niet, dat het met
zijn ‘militarisme en hof kliekwezen.... een aangewezen centrum van reaktie’ is, doch
de invloed, die daarvan uit kan gaan, ‘heeft slechts bijkomstige beteekenis in
vergelijking met den indirekten invloed, op ons staatsbestuur van de
groot-kapitalistische machten’, die zich even sterk doen gelden in een burgerlijke
republiek als in een monarchie. ‘Thans, nu alles dringt naar politieke samenwerking
van sociaal-gelijksoortige elementen in ons volk, een aktie tegen het koningschap
op touw te zetten, zou reaktionaire politiek zijn.’
In dezelfde toon waren Troelstra's redevoeringen over het socialistische
amendement in zake de troonopvolging en over het inkomen van de kroon. Het
amendement bedoelde, in overeenstemming met het voorstel der
herzieningskommissie, bij het ontbreken van een aangewezen troonopvolger, eerder
tot een volksstemming over de vraag ‘republiek of monarchie’ over te gaan, dan
door de regeering was voorgesteld. Bij zijn toelichting verdedigde Troelstra de
republikeinsche staatsvorm: de hoogste lof, zeide hij, die een konstitutioneel koning
kan oogsten, is, dat hij zichzelf als zelfstandige politieke faktor uit schakelt; een
deugd, die met hetzelfde sukces door een president van een republiek
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kan worden betracht Het pompeus optreden naar buiten, waardoor alle aandacht
op den persoon des konings wordt gekoncentreerd, verleent echter aan deze normale
toestand een volkomen valsche schijn. De taak van den konstitutioneelen vorst zou
zeker niet boven de kracht gaan van een president, ‘gekozen uit een kring van
ervaren staatslieden en wegens zijn eigenschappen.’
Het amendement werd verworpen, evenals Troelstra's motie, die, in verband met
het voorstel tot verdubbeling van het koninklijk inkomen, de regeering verzocht, de
Kamer op de hoogte te stellen van de opbrengst van het kroondomein.
Het volksreferendum kon Troelstra slechts aanvaarden voor het speciale geval
van een beslissing over de staatsvorm. ‘Als er één zaak is’, zeide hij op 3 November,
‘waarin het volk zelf uitspraak moet doen, en waarbij ieder burger in het volk de
gedachte moet hebben: het resultaat moge mij bevredigen of het moge mij niet
bevredigen, maar ik heb er zelf aan meegewerkt en dus heb ik het resultaat te
akcepteeren... dan is het de kwestie van de staatsvorm.’ Voor het overige verzette
Troelstra zich tegen hetinvoeren van de volksstemming in ons land. Hij steunde
daarbij op het rapport over ‘Referendum en volksinitiatief’, van de hand van IJzerman
in 1919 in de Soc. Gids verschenen. ‘Ik acht’, aldus in zijn Kamerrede van 22
November, ‘het ontwikkelingstijdperk der demokratie van dien aard, dat vóór alles
op versterking en verbetering van het parlement de nadruk moet worden gelegd en
dat de verantwoordelijkheid van het parlement vóór alles dient te worden vergroot.’
Zijn tweede argument ontleende Troelstra aan het steeds ingewikkelder worden der
op te lossen problemen; slechts geschoolde krachten zijn nog in staat, de vereischte
wetgeving te beoordeelen en tot stand te brengen. Zijn derde argument was, dat
de in het socialistische program opgenomen referendumeisch nooit be-
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langstelling had weten te wekken, in tegenstelling tot het algemeen kiesrecht, dat
jaren lang de geheele politieke strijd had beheerscht Tenslotte: het resultaat van
een referendum zou in menig geval ‘ingaan tegen de werkelijke ontwikkeling der
demokratische wetgeving’, zooals de ervaring had geleerd. Niet alleen bij
noodzakelijke belastingwetten, ook bij demokratische hervormingen, zou het
referendum ‘de rem zijn, die het bij vele konservatieven zoo sympathiek maakt.’ In
Het Volk werkte Troelstra deze gedachte uit; hij herinnerde eraan, dat voorloopig
de ‘kleurlooze middenstof’ in de Nederlandsche politiek de doorslag geeft: ‘De
gelegenheid te scheppen, die groep nu en dan - de eene maal door de Bond van
Belasting betalers, een ander maal door een Bezuinigings- of een Sportpartij of een
ander produkt van politieke onbenulligheid - tegen den wetgevenden arbeid in het
geweer te roepen, komt ons minder gewenschtvoor.’ Bij de stemming over het
vrijzinnig-demokratische referendum-amendement, dat met groote meerderheid
verworpen werd, vond Troelstra enkele partijgenooten tegenover zich.
In aansluiting aan de debatten in de kommissie voor het politiek systeem, deed
Troelstra verschillende pogingen, om invloed en macht van het parlement te
versterken. In het vierde Volkartikel over de Grondwetsherziening behandelde
Troelstra deze kwestie uitvoerig. De klassieke scheiding der machten, (uitvoerende,
wetgevende en rechterlijke macht), werd door hem verworpen. Hij kritiseerde de
bestaande toestand: tegenover het parlement, dat ministers kan kritiseeren en
desnoods wegsturen, maar elke aktieve deelneming aan het bestuur mist, staat een
steeds krachtiger regeering, die, reeds in het bezit der uitvoerende macht, zich dank
zij haar bureaux, ambtenaren en andere hulpmiddelen, feitelijk ook de wetgevende
macht heeft toegeëigend. Van het recht der Kamerleden, zelf wetsvoorstellen in te
dienen, kan, door het ontbreken van

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

338
de onmisbare hulpmiddelen, slechts bij uitzondering gebruik worden gemaakt.
Troelstra noemde deze kwestie voor de arbeidersklasse van groote beteekenis;
de fouten en zwakte van het parlement ontnemen aan het algemeen kiesrecht, dat
zij zich veroverd heeft, een deel van zijn beteekenis. ‘Versterking der machtspositie
van het parlement is dus de logische voortzetting van onze kiesrechtstrijd.’ Het
groot-kapitaal, dat de versterking van het parlement niet wenscht, heeft zich een
deel van de aan dit parlement toekomende wetgevende macht weten te verschaffen
in de verschillende raden, of kommissies van advies, die in de latere jaren zijn
ingesteld. Troelstra noemde in dit verband o.a.: de Kommissie voor de Ekonomische
Politiek, waarin ook de vakvereenigingen hun vertegenwoordigers hebben; de
Nijverheidsraad, waarbij dit niet het geval is en waartegen Troelstra zich direkt na
haar instelling had verzet; de Raad van bijstand voor de ekonomische
onderhandelingen met het buitenland, waarin alleen vertegenwoordigers van het
groot-kapitaal zitting hebben; de Middenstandsraad; de Hooge Raad van Arbeid,
enz. De beteekenis dezer lichamen omschreef hij aldus: ‘Allerlei officieel door de
regeering ingestelde of erkende organisaties van belanghebbenden staan deswege
met haar in geregeld kontakt, oefenen hun invloed uit op de in te dienen ontwerpen
en vormen met elkaar een soort vóórparlement, waartegen het eigenlijke parlement
te moeilijker kan bolwerken, omdat het in het geheim werkt, ongrijpbaar is en geen
politieke verantwoordelijkheid draagt.’ Dat de organisaties van belanghebbenden
en deskundigen een steeds grooter rol bij de wetgeving spelen, achtte Troelstra
onvermijdelijk en goed; doch dan niet zoo, dat daardoor de toenemende politieke
macht van het partikuliere kapitalistische bedrijfsleven bevorderd wordt. Om deze
ontwikkeling in de gewenschte demokra-
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tische richting te leiden heeft de soc. demokratische fraktie het door Troelstra
verdedigde amendement ingediend, dat, na bij de behandeling enkele wijzigingen
te hebben ondergaan, het huidige artikel 78 der Grondwet geworden is: ‘De instelling
van vaste kolleges van advies en bijstand aan de regeering geschiedt krachtens de
wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hunne benoeming, samenstelling, werkwijze
en bevoegdheid.’ ‘Krachtens de wet’, dus: met medewerking van het parlement. Het
denkbeeld verwierf de instemming van de Kamer en de regeering, erkennende, dat
op deze wijze de macht van de Kamer te haren koste werd versterkt, heeft er zich
niet tegen verzet. De Staten Generaal hebben het nu zelf in hun hand, deze kolleges
te laten voldoen aan den door Troelstra gestelden eisch, dat zij hun werk in het
openbaar zullen verrichten. Vóór 1922 werkten deze kolleges, niet officieel erkend,
als zooveel bewijzen van de leemten van het bestaande parlementaire stelsel. ‘Het
zijn als het ware lappen op het oude kleed van onze staatsinrichting, die daar zoo
bij gelegenheid, incidenteel, zoo eventjes losjes door de regeering op zijn genaaid.’
Bij de algemeene beschouwingen had Troelstra in dit verband weder de term
‘ekonomisch parlement’ gebruikt, ter aanduiding van het samenvattend lichaam,
waar de groote ekonomische problemen in het openbaar zouden worden behandeld.
Het verkiezingsprogram van 1922 eischte ter uitvoering van dit artikel de instelling
van een ‘Centralen Ekonomischen Raad’.
Met een ander amendement was Troelstra minder gelukkig. Om het parlement
aan te passen aan de steeds hooger eischen van deskundigheid, vooral op
ekonomisch gebied, moest, volgens Troelstra, bovendien naar het voorbeeld van
verschillende buitenlandsche parlementen, de gelegenheid worden geschapen, de
wetsontwerpen te doen voorbereiden
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door vaste kommissies uit het parlement. Daartoe moest gebroken worden met de
bestaande splitsing der Kamer in afdeelingen van steeds wisselende samenstelling,
waarin alle leden zich met de details van alle vraagstukken hebben bezig te houden
en niemand eenige verantwoordelijkheid aanvaardt. Om het instellen van vaste
kommissies voor bepaalde onderwerpen mogelijk te maken, stelde Troelstra voor,
het aantal Kamerleden te verdubbelen.
Bij de openbare behandeling noemde Troelstra dit het belangrijkste amendement,
dat bij de Grondwetsherziening was ingediend. In zijn uitvoerige toelichting vatte hij
met instemming de door Rathenau, Jellinek, de Webb's en Vandervelde op het
huidige parlement geoefende kritiek samen. Daar hij voorloopig geen andere
staatsrechtelijke organisatie der demokratie mogelijk achtte dan het parlement,
wenschte hij het bij deze negatieve kritiek niet te laten. Zonder van dit amendement
opheffing van de principieele fouten van het parlement te verwachten, beschouwde
hij de verdubbeling van het aantal Kamerleden als een eerste noodzakelijke stap
ter versterking van de deskundigheid en de staatsrechtelijke positie der Kamer. De
tegenstanders vreesden van dit amendement uitbreiding van de toch reeds zoo
uitvoerige openbare debatten. Met de gegevens, die hij verzameld had omtrent de
werking der vaste kommissies in buitenlandsche parlementen, toonde Troelstra
aan, dat het omgekeerde het geval zou zijn. De parlementaire arbeid zou worden
gespecialiseerd; het op het laatste oogenblik in de diskussie werpen van
amendementen, welker beteekenis niet dadelijk kan worden overzien, zou worden
voorkomen; de openbare beraadslagingen zouden korter en belangrijker worden.
Troelstra's voorstel werd verworpen, evenals het amendement van de Vrijheidsbond,
dat het aantal leden op 150 wilde brengen.
De verhooging van het inkomen der Kamerleden werd
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door Troelstra op dezelfde gronden ondersteund. Beteekenis en aanzien van het
parlement kunnen worden bevorderd, door de bekwaamste personen in de
gelegenheid te stellen, zich geheel aan het Kamerwerk te wijden. Aan de steeds
zwaarder eischen kan de volksvertegenwoordiger niet voldoen, als hij gedwongen
is, zijn Kamerlidmaatschap als een bijbaantje te beschouwen.
In dit verband moet ook worden gezien Troelstra's pleidooi voor de jaarlijksche
behandeling der begrooting. Het - ten slotte goedgekeurde - voorstel der regeering
wilde behandeling eens in de twee jaar mogelijk maken. Troelstra bestreed dit op
praktische en principieele gronden: de nieuwe vraagstukken, zeide Troelstra op 6
December, scheppen de voortdurende ‘behoefte aan oriëntatie op politiek gebied.’
De algemeen-politieke debatten hebben ontzaglijk veel bijgedragen tot de politieke
opvoeding van het volk. ‘Een goede parlementaire politiek is op den duur alleen
mogelijk, wanneer het volk de grondslagen dier politiek kent.’
De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, door Kleerekoper tevergeefs
verdedigd, was als middel tot demokratiseering van het parlement bedoeld. De
poging, onze staatsinrichting van de Eerste Kamer te bevrijden, had een zelfde
strekking. Een dergelijk tweede lichaam naast de eigenlijke volksvertegenwoordiging
is: òf, indien het zuiver demokratisch wordt samengesteld, een doublure van de
Tweede Kamer, die het stroeve en omslachtige karakter der wetgevende machine,
ook van behoudende zijde herhaaldelijk gekritiseerd, moet versterken; òf, indien
het als een rem op de door direkt algemeen kiesrecht gekozen
volksvertegenwoordiging is bedoeld, een in een werkelijk demokratische
staatsinrichting onduldbare uitwas. Het regeeringsvoorstel beoogde vergaande
demokratiseering der Eerste Kamer, doch schafte haar niet af. In Het Volk herinnerde
Troelstra in dit verband aan zijn

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

342
kritiek op de Tweede Kamer en vervolgde: ‘Het daaruit voortvloeiende euvel, evenwel,
wordt niet verholpen door een nevenparlement, dat nog minder ernstig de
wetsontwerpen nagaat, welks voorkeur gezocht wordt in zijn dilettantisme en
waaraan, ondanks deze mindere waarborg van kennis en serieuze behandeling,
tegenover de besluiten der andere Kamer zelfs het vetorecht wordt verleend.’ Toen
in April 1922 de Eerste Kamer het gedeelte der herzieningsontwerpen, dat haar
demokratiseering behelsde, had verworpen en de regeering nieuwe ontwerpen
indiende, waarbij aan de bezwaren der Eerste Kamer voor een groot deel werd
tegemoet gekomen, trachtte de socialistische fraktie nog eens tevergeefs, de
meerderheid der Tweede Kamer op een voorstel tot afschaffing der Eerste te
vereenigen.
De invloed der Staten Generaal op de vraag van oorlog of vrede werd in het
regeeringsvoorstel reeds zeer versterkt; het luidde: ‘De koning verklaart geen oorlog
dan na voorafgaande toestemming van de Staten Generaal.’ Dank zij een
socialistisch amendement, door Schaper in de Kamer verdedigd, is dit artikel zóó
veranderd, dat nu voorop staat: ‘De koning tracht de geschillen met vreemde
mogendheden op te lossen door rechtspraak en andere vreedzame middelen.’ Zoo
is niet de naam, maar wel het beginsel van de Volkenbond in de Grondwet
opgenomen. Zoowel deze verandering als de vermeerdering van den parlementairen
invloed op het tot stand komen van verdragen met andere mogendheden, werden
door Troelstra in Het Volk gesteund. Hij voegde daaraan echter toe, te vreezen, dat
deze bepalingen weinig zouden beteekenen, als er niet mee gepaard ging ‘een
meer aktieve deelneming van wege het parlement aan het bestuur der buitenlandsche
betrekkingen.’
Bij de algemeene beschouwingen had Troelstra er op gewezen, dat niet slechts het
groot-kapitaal, doch ook
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de georganiseerde arbeiders ‘politiek trachten te maken door hun ekonomischen
invloed.’ Hij begroette in deze ‘direkte aktie’ het streven, ‘om de maatschappij zelf
in haar verschillende organisaties een plaats te geven in de staatsinrichting.’ Hij
noemde het noodzakelijk, dat naast het politieke parlement ekonomische groepen
‘in publiekrechtelijke zin als deel van de staatsinrichting zich zoodanig moeten
kunnen ontwikkelen, dat zij een deel van de taak van het tegenwoordige parlement
overnemen.’ Zoo kon een begin gemaakt worden met de aanpassing onzer
staatsinstellingen aan de socialisatie.
Dat voor een dergelijke bewuste stap uit het kapitalistisch heden naar de
socialistische toekomst, de medewerking van regeering en Kamermeerderheid nog
niet was te verkrijgen, ligt voor de hand. De twee socialistische amendementen,
waarbij socialisatie en medezeggenschap in de Grondwet zouden worden erkend,
werden met groote meerderheid verworpen. Zij werden in eerste instantie door van
der Waerden, bij de repliek door Troelstra verdedigd. Van der Waerden betoogde,
dat problemen van zoo essentieel belang in de Grondwet moeten worden genoemd,
ook al zouden zonder dat ongetwijfeld wettelijke maatregelen in de richting van
socialisatie en medezeggenschap kunnen worden genomen. Troelstra zeide,
voorloopig dankbaar het door de regeering voorgestelde nieuwe artikel 194 te
aanvaarden, dat de gelegenheid schept, aan andere dan in de Grondwet genoemde
lichamen verordenende bevoegdheid te geven.
De beteekenis van dit artikel is, dat daarmede aan ons staatsrecht een nieuw
beginsel is toegevoegd: naast de openbare lichamen, die volgens het ingezetenschap
van hun bewoners worden samengesteld, zullen andere organen kunnen worden
ingesteld, die hun bestaansgrond ontleenen aan het speciale openbare belang, dat
zij beoogen te regelen. Naast de waterschappen, waar-
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bij dit reeds het geval is, zullen nu, eveneens met verordenende bevoegdheid,
lichamen tot regeling - later wellicht tot beheer - van de elektriciteitsvoorziening, het
verkeer, de kolenproduktie en andere takken van behoeftenvoorziening een plaats
kunnen krijgen.
De S.D.A.P. nam den eisch van uitvoering van dit artikel reeds in haar
verkiezingsprogram van 1922 op. Het weinige, dat bij deze Grondwetsherziening,
voor een niet onbelangrijk gedeelte met Troelstra's medewerking, is verwezenlijkt,
en het door hem gegeven wijder perspektief voor de verdere ontwikkeling der
Nederlandsche staatsinstellingen, hingen dus met het ‘politiek systeem’ ten nauwste
samen. Het bij uitstek demokratisch karakter van zijn plannen aantoonend, schreef
hij in Het Volk, dat ‘de souvereiniteit, oorspronkelijk een zuiver gezagsbegrip, al
meer en meer wordt een recht der bevolking zelve, niet slechts om verordeningen
te maken voor eigen kring, maar vooral om beheer van zaken te voeren. Dit proces
van politieke organisatie, gekombineerd met uitbreiding van het bedrijfsgebied van
de staat en toenemende socialisatie.... leidt naar de sociaal-demokratische staat,
waarin eerst zijn volledige doorwerking en verwezenlijking mogelijk is.’
Zoo is Troelstra de onvermoeide kampioen geweest voor de politieke uitwerking
van de sociaal-demokratische beginselen, die naar zijn meening parallel moet gaan
met de reeds veel verder gevorderde uitwerking op ekonomisch terrein. In
tegenstelling tot de meerderheid zijner partijgenooten, was Troelstra, die zich niet
dan bij uitzondering met de details van ekonomische vraagstukken bezighield, in
de eerste plaats politikus en jurist. Als zoodanig was zijn figuur eenig en zal ook zijn
theoretische arbeid steeds meer van blijvende waarde blijken. Op het gebied van
het ‘socialistisch staatsrecht’ was hij een baanbreker, in de
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Nederlandsche Partij en evenzeer in de Internationale. Het is voor Troelstra een
groote voldoening geweest, dat de bittere teleurstelling, die de koele ontvangst van
zijn ideeën hem aanvankelijk moest bereiden, in het laatste jaar van zijn leven kon
wijken voor de zekerheid, dat ook op dit gebied zijn werk zal worden voortgezet. De
verschijning van het proefschrift van Dr. M. van der Goes van Naters, ‘Het
Staatsbeeld der sociaaldemokratie’, heeft Troelstra niet meer mogen beleven. Doch
van der Goes heeft met Troelstra uitvoerig over zijn werk gesproken en deze had
met dankbaarheid begrepen, dat de roep, die hij reeds in 1907 te Stuttgart had doen
weerklinken, nu, in 1930, voor het eerst ten volle was verstaan. Met enkele
onderdeelen van Troelstra's systeem mogen van der Goes en andere ‘jongeren’
zich niet ten volle kunnen vereenigen, aan de instemming met de essentieele
grondslagen van het ‘politiek systeem’ doet dat niet af: de idee leeft.
Op bl. 14 van dit boek vat Troelstra zijn kritiek op de Duitsche sociaal-demokratie
aldus samen: ‘De geest van Lassalle was dood.’ Zoolang Troelstra de politieke leider
der Nederlandsche arbeidersbeweging was, heeft deze geest de politieke
ontwikkeling in ons land steeds weer bevrucht. Hem ook in de toekomst levend te
houden, is niet het minste gedeelte van de taak, die Troelstra aan de jongeren in
de socialistische rijen heeft moeten overgeven.
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VIII. Besluit
Troelstra had zich voorgesteld, tijdens zijn verblijf op het Troelstra-oord in de zomer
van 1930 het laatste hoofdstuk van dit boek te dikteeren, waarin hij de rekening van
zijn leven had willen opmaken en zijn standpunt ten opzichte van de brandende
vragen van politiek en levensbeschouwing had willen bepalen. Het heeft niet zoo
mogen zijn en dit verlies is onherstelbaar, daar beschouwingen van dezen aard niet
door de hand van een ander kunnen worden gerekonstrueerd. De bewerker zal
moeten volstaan met een kort overzicht van Troelstra's leven na zijn afscheid uit de
politiek.
‘De positie, die ik na mijn aftreden als partijleider inneem, brengt een groote mate
van reserve mede, hierop neerkomende, dat ik mij onthoud van het geven van
tegenleiding of zelfs van nevenleiding in de zaken der Partij.’ Dit schreef Troelstra
bij één van de weinige gelegenheden, dat de omstandigheden hem dwongen, zich
over een punt van aktueele politiek in het openbaar uit te spreken. Over het algemeen
heeft hij zich met groote zelfbeheersching aan deze stelregel gehouden, terwijl hij
toch met nooit verslappende belangstelling bleef volgen, wat er in de wereld aan
politieke en geestelijke worsteling viel waar te nemen.
Toen op 11 November 1925, door de verwerping van de begrootingspost voor
het gezantschap bij den paus, de regeering-Colijn gevallen en de rechtsche koalitie
gebroken was, heeft Troelstra nog eens in Het Volk, de samenwerking tusschen de
demokratische elementen van links en rechts bepleit.
Troelstra's tweede artikelenserie gold het Nederlandsch-Belgisch verdrag. De
Partij was over deze kwestie verdeeld en in de Partijraad hoopte Troelstra zijn
meening te geven en zijn invloed te doen gelden vóór de aanvaarding van het
verdrag. Hij was echter
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door ziekte verhinderd, de Partijraad bij te wonen en het schriftelijk advies, dat hij
daar wilde doen voorlezen, heeft door een misverstand de vergadering niet tijdig
bereikt. Intusschen had Troelstra na de goedkeuring van het verdrag door de Tweede
Kamer een spontaan telegram met gelukwenschen aan den Minister van
Buitenlandsche Zaken, den heer van Karnebeek, gezonden, waarin hij o.a. zeide:
‘Boven alles behoeft ons volk in al zijn geledingen politieke scholing op internationaal
gebied in de geest der vredesgedachte, opdat het Europeesch leere denken en in
staat zij, de nieuwe methode van buitenlandsch beleid, door u in dit verdrag
toegepast, te begrijpen.’
Zoowel de omstandigheid, dat zijn advies niet tot zijn recht was gekomen, als de
kritiek, die dit telegram uitlokte, noopten Troelstra, zijn standpunt in Het Volk toe te
lichten. In zijn artikelen wees hij vooral op de verwikkelingen en gevaren van
internationalen aard, die hij bij de verwerping van het verdrag door de Eerste Kamer
op den duur voor ons land vreesde.
In Juli 1926 woonde Troelstra te Utrecht de viering van het 40 jarig jubileum van
de Ned. Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel bij. Den avond van den
eersten dag trokken de Utrechtsche arbeiders in optocht op, om de jubileerende
vakvereeniging hun heilwensch te brengen. Het Volk-verslag meldt, dat van
Gaasbeek en Moltmaker het woord voerden en vervolgt: ‘Daar dringt zich plotseling
iemand naar voren; men maakt ruimte en, geholpen en gesteund door vele handen,
treedt onze strijder Troelstra op een tafel, begroet door een donderend gejuich. Een
siddering van ontroering gaat door de menigte, als blijkt, dat Troelstra slechts met
moeite kan spreken.’ Herinnerend aan de tijd, dat hij in deze stad zijn werk van
socialistische organisatie en scholing begon, zeide Troelstra: ‘Ik kan niet van hier
gaan, zonder te denken aan de jaren, dat er niets met u te beginnen was, dat gij
uw eigen blad niet dorst
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te kolporteeren.’ Het resultaat van het verrichte werk, dat hij voor zich zag, vervulde
hem met ‘opgetogen dankbaarheid’.
Op de receptie van de volgende middag bood ook de heer Kalff als
vertegenwoordiger van de spoorwegdirektie zijn gelukwenschen aan. Troelstra,
daarna aan het woord komend, wees op de beteekenis van dit feit; hij zeide o.a.:
‘Men zou in de verzoeking komen te zeggen: kon nu maar op die manier de heele
zaak in orde komen. Het is een voorbeeld van één der onderdeelen van het groote
proces, dat Kurt Eisner genoemd heeft: die Parlementarisierung des
Klassenkampfes... Men zou echter dwaas doen, de vorm te nemen voor het wezen....
Wanneer men de vorm van werken, de gemoedelijkheid, te veel gaat aanzien voor
de reëele toestand, bedriegt men zich.’ Troelstra bood het bestuur een plaquette
met zijn portret aan. Voor den voorzitter, Moltmaker, had hij daarin laten graveeren
de datum ‘16 November 1918’, ter herinnering aan Moltmakers woord op het
Rotterdamsch kongres na de revolutie week van November 1918: ‘Wij moeten
Troelstra hier hebben’.
19 September van hetzelfde jaar organiseerden Partij en vakbeweging op Houtrust
de groote ontwapeningsbetooging, waaraan ruim 80.000 mannen en vrouwen
deelnamen. Reeds vroeg in de morgen van deze stralende dag installeerde Troelstra
zich met zijn gezin achter het huis van zijn vrienden IJzerman op een plat dak, waar
hij een prachtig uitzicht had over het geheele terrein. Al spoedig herkenden de
betoogers in de bleeke figuur den ouden leider en uren lang had Troelstra ovatie
na ovatie in ontvangst te nemen van de steeds nieuwe groepen, die hem juichend
voorbij trokken.
‘Ik heb de jaren na mijn aftreden als Kamerlid ontzaglijk geleden, meer dan ooit is
vermoed’; aldus schreef Troelstra in het voorjaar van 1928 aan een
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vriend. Het zou niet in zijn geest zijn, hier uit te wijden over de pijnen, de
slapeloosheid, de lasten en plagerijen van allerlei aard, hem door zijn steeds
verergerende ziekte bereid. Wie dit leven van nabij waarnam, moest zich de vraag
stellen: hoe kan een mensch dit dragen? In Juni 1927 trof Troelstra de beroerte, die
hem aan één zijde verlamde, hem het schrijven onmogelijk, en het spreken moeilijk
maakte.
Troelstra's laatste jaren vormen een periode van arbeid en ziekte. Bij een man
met minder geestkracht zou hier de ziekte vooropgestaan en de arbeid waarschijnlijk
ontbroken hebben. Drie faktoren, vooral, hebben hem het taai-volgehouden werk
aan zijn Gedenkschriften mogelijk gemaakt:
Allereerst zijn eigen geestkracht en moed. Hij kon, als het werk 's morgens begon,
zijn pijn en slapeloosheid van de nacht vergeten. Zijn moed, waarvan ieder kan
getuigen, die Troelstra heeft waargenomen in oogenblikken van persoonlijk gevaar
- de propagandatochten in den Utrechtschen tijd, de tweede Roode Dinsdag - deed
hem ook ziekte en dood kalm in de oogen zien. Behouden had hij zijn opgewektheid
en zijn behoefte aan humor, die hem, juist in moeilijke tijden, Heine boven alle
schrijvers deed verkiezen. Tot den wat té medelijdenden bezoeker kon hij zeggen,
met een uitdagende tinteling in de oogen - als waarschuwde hij: pas maar op -: ‘De
kop is nog goed’. En met dien ongerepten geest bouwde hij zijn laatste groote werk,
zijn Gedenkschriften, op.
Daar was in de tweede plaats de liefdevolle verzorging van zijn vrouw, die hem
niet slechts in staat stelde, zijn werk te doen, maar zijn leven zóó wist te maken,
dat Troelstra, ondanks alles, tot het einde toe een gelukkig mensch is geweest. Eén
van de weinigen, die volkomen konden weten, wat Troelstra aan zijn vrouw te danken
had, mevrouw de Vries-Bruins, heeft het zóó gezegd: ‘Zij heeft door haar zorgvuldige
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verzorging zijn lichamelijk lijden zoo gering mogelijk gemaakt; alleen een deskundige
op het gebied van ziekenverpleging kan begrijpen, wat het is, om een patient, die
drie lange jaren in zijn bed moet doorbrengen, daarvan in geen enkel opzicht nadeel
te laten ondervinden. Haar groote liefde, haar aanleg en de voortdurende zorg
hebben dit wonder verricht.’
Daar was, tenslotte, de ongrijpbare, niet te meten stroom van trouw,
aanhankelijkheid en liefde, die van de verre massa der socialistische arbeiders
opging naar de stille, soms wat eenzame ziekenkamer in Scheveningen. Troelstra
kon zeggen: ‘Mijn leven is geslaagd’. Als hij dat zeide, doelde hij niet in de eerste
plaats op de belangrijke verhooging van levenspeil, die de arbeiders zich in veertig
jaar hebben verworven. Van grooter beteekenis was voor Troelstra de beweging
zelve - de organisatie, die onder zijn leiding geschapen is, het socialistisch inzicht,
dat hij in woord en geschrift in de hoofden van duizenden arbeiders heeft gewekt.
‘Idealisme en gevoel van eigenwaarde’, zeide Troelstra eens, ‘zijn de onmisbare
grondslagen voor elke arbeidersbeweging’. In dit verband moet men zijn uitspraak
begrijpen: ‘Propaganda was voor mij altijd een zaak van wijding’. Aan een artiest,
die één van zijn propaganda-redevoeringen gehoord had en hem een kompliment
maakte over de vorm van zijn speech, gaf Troelstra verontwaardigd ten antwoord:
‘Ik span mij niet in, omdat ik hier een nummer moet geven, maar ik heb iets te
zeggen.’
In deze laatste jaren, - nu hij leefde op een afstand van de dagelijksche strijd,
waar de kleiner doeleinden van het oogenblik de aandacht van het essentieele
afleiden - is de eigenlijke stuwkracht van Troelstra's leven, de kern van zijn idealisme,
klaar aan de oppervlakte gekomen: zijn liefde voor de arbeiders, zijn geloof in de
arbeidersklasse. Dit geloof heeft hij ongeschokt behouden tot het eind van zijn leven.
In Januari
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1929 schreef hij aan een ouden strijdmakker, die hem bekend had, ‘geen geloof en
geen hoop’ meer te hebben: ‘In het algemeen zijn de vruchten van de
arbeidersbeweging niet van dien aard, dat je het recht hebt, geen geloof en geen
hoop meer te hebben... De lijn der geschiedenis is geen rechte, maar loopt over
hoogten en laagten. Er is echter in de menschheid een onontwijkbaar streven, om
langs die hoogten en laagten de weg te vinden naar het peil, waarop zij ondanks
alles de onbluschbare zucht heeft te leven. ....De kracht, die haar, (n.l. de
socialistische beweging), drijft, komt uit de grond der maatschappelijke verhoudingen
op; deze zijn het, die op den duur haar groei bepalen. Aan ons de taak, te blijven
vertrouwen en gelooven in datgene, wat in onze beste jaren ons strijdende en
staande heeft gehouden.... Wanhoop ligt aan onszelf, zij het ook om begrijpelijke
redenen. Het is onze plicht, tegen de teleurstellingen in, onze geest brandende en
onze kracht staande te houden.’
Toen Troelstra zich terugtrok uit het openbare leven, had hij de opzet van zijn
Gedenkschriften reeds in zijn hoofd. Hij wílde dit boek schrijven en dus gebeurde
het. Had men hem er een verwijt van kunnen maken, als hij in verband met zijn
gezondheidstoestand nog slechts aan rust had gedacht? Herhaaldelijk was hij
gedwongen, het werk maanden achtereen te laten liggen, maar hij heeft volgehouden,
omdat hij ook nu nog ‘wat te zeggen had’. Hij had veel moeten zwijgen en wilde nu
één keer openhartig spreken over zijn werk en over zichzelf. Begin 1927 schreef
hij: ‘Het eerste deel beschouw ik voornamelijk als een psychologische studie; de
wording van een knaap, behoorende tot de generatie van '60’. Doch ook in de
volgende deelen zou het persoonlijk element niet ontbreken: ‘Niet de politikus, maar
de mensch vormt het onderwerp van mijn schrijven; maar van dien mensch treden
in de latere deelen van mijn boek het politieke karakter en de po-
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litieke werkzaamheid zeer sterk op de voorgrond.’
Het boek was het middelpunt van Troelstra's leven geworden; daarvoor moest
alles wijken. Dit nieuwe, hem passende, werk schonk hem volledige bevrediging.
Had Troelstra dit hoofdstuk zelf geschreven, dan zou hier een woord van waardeering
voor den uitgever, Em. Querido, zeker niet hebben ontbroken. Troelstra vond in
Querido een meelevend en loyaal medewerker, die herhaaldelijk metterdaad
bewezen heeft, dat Troelstra's boek hem ter harte ging.
Naast de Gedenkschriften nam het Troelstra-oord de laatste jaren in Troelstra's
leven een groote plaats in. Wellicht had hij zelf de woorden gevonden, geschikt om
weer te geven, wat deze schoone, van karakter getuigende hulde voor hem heeft
beteekend. Troelstra zag, zooals hij het in zijn korte speech bij gelegenheid van de
officieele ontvangst op het Troelstra-oord zeide, in deze stichting het bewijs van de
kultureele waarde van de socialistische strijd. De beweging, die haar leider eert,
door onder zijn naam een uit kunstzinnig oogpunt onvolprezen gebouw te stichten,
waar haar leden zullen samenkomen, hetzij om in de grootsche omgeving hun
vakantie te genieten, hetzij om tezamen aan hun theoretische scholing en geestelijke
vorming te arbeiden, - die beweging toont hiermee niet slechts haar kracht en haar
idealisme, zij bewijst ook rijp te zijn, om de leiding der maatschappij in handen te
nemen. Op deze plaats in Troelstra's boek moet F. v. d. Walle, de stuwende kracht
bij bouw en uitbreiding van de stichting, met eere worden genoemd. Hij, en de
duizenden die met hem dit werk tot stand brachten, hebben tot het geluk van
Troelstra's leven wezenlijk bijgedragen.
Het was voor Troelstra smartelijk, dat hij door zijn ziekte niet bij de opening van
het Troelstra-oord aanwezig kon zijn. Door de radio volgde hij met ontroering de
rede, die Sannes bij die gelegenheid uit zijn naam
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hield. In de zomer van 1928 was het Troelstra eindelijk mogelijk, zich naar
Beekbergen te laten brengen, om het Troelstra-oord te zien. De mogelijkheid, hier,
zoo vaak hij er toe in staat was, enkele uren temidden van kameraden door te
brengen; de ochtenden, dat hij rustig zat, op het breede terras in de zon, met niet
te verzadigen gretigheid genietend van de heide, de dennenbosschen en de
zomerhemel - dit alles ontleende vooral hieraan zijn waarde, dat het de band, die
Troelstra met de arbeidersbeweging, met de natuur, met het leven zelf verbond,
moest versterken. 20 April 1930 vierde Troelstra zijn zeventigste verjaardag, die
voor hem tot een dag van glorie werd. Tallooze bloemen en brieven, gelukwenschen
van vrienden en van zich niet noemende arbeiders uit alle deelen van het land en
ditmaal ook van tegenstanders. Troelstra was getroffen door de vrijwel eenstemmige
waardeering, waarmede de pers van alle richtingen over hem schreef, als gevoelde
men, dat het hoog tijd was, wilde men den eens zoo fel bestreden tegenstander
nog het woord van bewondering doen hooren, waarvoor in de jaren van strijd geen
gelegenheid was geweest. Een dag van zuivere voldoening en van te groote
vermoeidheid tegelijk.
De inzinking, die ditmaal funest zou blijken, had zich reeds de dag te voren
geopenbaard. En nu volgde de snelle neergang naar het einde, dat de 12de Mei,
'savonds om half elf, kwam.
Tot besluit van dit boek volge hier een woord van Troelstra zelf Het is de brief, die
Jelle Troelstra op zijn 21ste verjaardag van zijn Vader ontving. Beter dan iets anders
is dit ongekunsteld stuk geschikt om Troelstra's persoonlijkheid te doen kennen. De
eerste pagina van het Friesche origineel is gereproduceerd tegenover bl. 353; de
Hollandsche vertaling luidt:
‘Nu word je vandaag een en twintig jaar - meerder-
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jarig. Ik weet nog zoo goed, wat voor een brief ik van mijn Vader kreeg, toen ik drie
en twintig werd. In mijn tijd werden de menschen twee jaar later wijs dan
tegenwoordig. Mijn Vader hoopte, dat ik nu ook in mijn daden blijken zou geven van
mijn meerderjarigheid. Nou, ik heb na die tijd nog menige stomme zet uitgehaald veel tijd verknoeid - veel kracht onnut verbruikt - heel belangrijke dingen zeer
oppervlakkig en haastig behandeld, wat zich dan ook later gewroken heeft, enz.
Maar één ding heeft mij op den duur toch altijd weer op de goede weg gebracht,
gedreven tot werken en strijden voor mooie en goede dingen: de ernst, die op de
bodem van mijn ziel ligt, het idealisme, dat mij steeds gedwongen heeft, mij zelf een
levensroeping te geven, en daarbij mijn gezonde natuur, mijn levenskracht, die mij
in staat stelden, over veel heen te komen, waarvoor menigeen het zou hebben
opgegeven.
Wij moeten de kracht om te werken en wat in de wereld te worden vinden in
onszelf. Altijd het beste in onszelf omhoog brengen en dat vastmaken aan de dingen
van de wereld buiten ons, kontakt zoeken met het hoogste en beste, dat wij op onze
weg vinden, ons klein leventje binden aan iets moois en groots, dat in de tijd, waarin
wij leven, onder de menschen te vinden is - dan worden wij op- en meegenomen
door iets groots en sterks buiten en boven ons, en dát is het heldere water, waarin
wij als vischjes kunnen zwemmen en dartelen.
Wanneer ik je op deze dag geluk wensch, dan is het vooral daarmee, dat je dát
schijnt gevonden te hebben. Geef je verder daaraan, vind daarin de blijheid en den
ernst van je leven, zoek in het werken daarvoor de verlossing van wat je in je zelf
en in je leven hindert en zoek in je trouw aan dat grootere boven je de rust, de vrede
en de voldoening, waarnaar elk menschenhart verlangt.’
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TROELSTRA EN ECHTGENOOTE - 13 APRIL 1930

Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm

*6

HANDSCHRIFT-TROELSTRA EERSTE PAGINA VAN DE FRIESCHE BRIEF, AAN HET
SLOT VAN HET LAATSTE HOOFDSTUK OPGENOMEN
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