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Een woord tot e arbeiders 
van S.D.A.P. en 

1918-1933 .... 

Welk een tijd, 

N.V.V. 

Nog nooit heeft de arbeidersklasse een 15-jarige periode 
doorgemaakt zoo rijk aan schokkende gebeurtenissen, aan ge
weldige veranderingen. Zoo rijk ook aan nederlagen, bittere 
ontgoochelingen, aan verschrikkingen, armoede en ondrage
lijke ellende! 

Neen! Gij zult ze niet vergeten, deze ontzdknde vijftien jaren 
- maar zult ge er ook Uw lessen uit trekken?

* * 
* 

Arbeiders van S.D.A.P. en N.V.V. 

Herinnert ge U de Novembermaanden van 1918, toen de storm 
der revolutie ook door Nederland te trekken scheen? 

Toen gij dagen achtereen in drommen van duizenden de ver
gaderzalen vu1de, en de straten overstroomde. Toen ge met 
gebalde vuisten en ·schor van ontroering de Internationale 
,zong en één ,oogenblik meende dat de afrekening - de af reke-
ning naderbij kwam? 

Herinnert ge U hoe ge tintelde van. zelfbewustzijn, en hoe 
ge U vhélde: een dreigende, etfü gevreesde macht in de Staat? 

Ja, gevreesd, vooral door de bourgeoisie, die onder de druk 
Uwer buiten-parlementaire dreiging angstig terug kroop. 

Waar ·waren toen die ijdele huichelachtige snoevers van 
Godsdienst, Gezin, Gezag, de ,,Sterke-Regeering"-aanbidders? 

Wèg waren ze. Verscholen achter de gordijnen begluurden 
ze Uw -demonstraties, of voor zoover aanwezig in de parlemen
taire lichamen, .putten ze zich uit in beleefdheden jegens U, toe
zeggingen en concessies zooveel ge maar wilde! 

Wat de Nederlandsche burg·erij toèn bezielde was _geen 
,,Leeuwen-trots", geen heldenmoed en geen gloed van Oranje
nationaal ! 

Wat de bourgeoisie beziel'dc was 

ANGST. 
ANOS�, voor U, arbeiders i11 N.V.V. en S.D.A.P. !
Het klinkt haa�� als ec11 sprookje, in dezen tijd - daarom

zullen we de bcw1Jzen aanvoeren. 
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In de Novcmben.lagen van 1918 was er een wanhopige eco
nomische situatie. Een groot Staatstekort. - Er was een mi
nister-president .... Ruys de Beerenbrouck. 

Wat zei hij - in die gedenkwaardige dagen? 
Den 13cn November voerde hij het woord en sprak: 

"Dezer dagen heb ik bij mij gehad vertegenwoordigers 
van de Katholieke werklieden, ik heb hun gezegd: pun
ten, die gij in een adres aan de Regeering hebt opgeno
men e-n waarin gesproken wordt in de eerst plaats van 
crisismaatregelen en in de tweede plaats van sociale her
vormlngen: de eerste zijn er zes en de laatste twaalf, die 
punten hebben voor een groot deel de instemming van 
de Regeering. 

Dat is andere taal dan die van het Welter-rapport! Maar zoo 
spraken alle vertegenwoordigers der reactie. 

Want dezen zelfden dag verkondigde de heer Smeenk: 

"Mijnheer de Voorzitter! Het debat, begonnen naar 
aanleiding van de gebeurtenissen in de Harskamp, is 
allengs gekomen in het teeken van de groote en gewel
dige dingen, die rondom ons geschieden. Wij allen ge� 
voelden het reeds lang, dat nieuwe toestanden en nieuwe 
verhoudingen bezig waren te groeien, en dat in menig op
zicht een nieuwe koers moest worden ingeluid." 

,,Het Christelijk geloof beschouwt ook de sociale noo
den, die er onder het volk zijn, met erbarmen, toornt

tegen onrecht, prote'steert tegen onnoodige, disharmoni
. sche levensongelijkheid, die ook in. deze maatschappij 
bestaat. 

Nieuwe· toestanden en nieuwe verhoudingen; ik ver
ontrust mij daarover niet. Ik kan. ze zelfs met blijdschap 
begroeten." --. . 

Hoort gij de verontrusting in de woorden van dezen aarts
reactionnai r? Wat waren die "groote en geweldige dingen", 
waarover hij in den aanvang spreekt? 

Het is duidelijk: Dat waren Uw opstandigheid en Uw buiten
.parlementair verzet! 

Hoort de Liberalen, de Vrijhcidsbonders, bij monde van den 
heer Rink, nog steeds denzelfden dag 13 November 1918! 

"1:·n dan wensdt ilt als mtj'n .<-.tellige overtuiging uit te 
spreken, dat er, op dit oogenblik behoef te is aan het on
middellijk ter !tand 11cmNi en onmiddelltjk doorvoeren 
van uroole, democmtisc/u' hervormingen op wetgevend 
en op sociaal gebied. 

Ook wij verla11gett dadl'lijlle invoering 1
1an l'rouwen

kiesrecht. Ook wij 1 1erla11gen staatsµensionneering op 
verlaagden /ee/ltjd. Ool< wtj verlangen wettelijke vast
stelling van een kor/en arbeidsdag. Ook wtj' verlangen 
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afdoende werkloozenzorg. Ook w1ï verlangen belangnïke 
verhooging van de salarissen van de bedienden, de ar. 
beiders en de lagere ambtenaren in publieke diensten, en 
ik kan er wel bijvoegen, dat wat de overige punten in 
het door mij genoemde programma betre/t, al ziïn zij 
niet met name in ons program genoemd, er in het alge• 
meen geen bij is, dat op onoverkomeltïke bezwaren zou 
behoeven te stuiten, mits verkrege,i langs wettigen weg. 

En indien het daartoe noodig is tot een grondwets
herziening over te gaan, moet ook daartegen niet wor
den opgezien." 

· 
Verder! Ten tooneele verschijnt Treub, de latere leider van de

Indische Ondernemersraad,; de scherpslijper der Koloniale re
actie. Hoe anders klonken dien 13en November zijn woorden! 

Ik behoef verder niet te zeggen dat ik ben voor wet
telijke regeling van de werkloosheidsverzekering. 

Wat aangaat de regeling van de collectieve arbeids
overeenkomst en het bevorderen van medezeggingschap 
in ,particuliere bedrijven, - ik behoef niet te zeggen dat 
al deze zaken bij ons op medewerking zullen kunnen

rekenen. 
-- - -

Ik vergat bijna het staatspensioen. 
Er wordt daár gezegd, dat ik eet uit de hand van de 

heeren; ik hoop, dat zij over redevoeringen als de mijne 
altijd tevreden zullen zijn . . . 

De groote tijd dien wij beleven heeft de verlangens der 
arbeidersklasse doen gro.eif!n. Dat moeten wij allen, maar 
dat moet in de eerste plaats de Regeering beseffen." 

,,Ik vergat �ijna het Staats.pensioen". Hoe háást Treub zich, 
dit verzuim goed te maken. Waarvoor die bereidwilligheid? 

Voor de opgeheven vuist van de arbeidersklasse! 
Weer verder! Het parlement verneemt thans de woorden van 

de heer Dresselhuijs, de leider der liberalen - de openltïke 
woordvoerder der Nederlandsche kapitalistenklasse: 
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" Wanneer door de Regeering is gezegd: ik zal geven 
een hooger Lqon en invoeren den achturendag, en den 
t!e�urendag voor de mijnwerkers, dan zeg ik: dat heeft 
mLJ!l volle sympathie. 

. . . . Ik wil inderdaad erkennen daar schaam ik
mij niet voor, dat de oorlogstijd, de ell:nde, hetgeen wij
�m ons heen zien, ons democratisch misschien 25 of 307aren heeft vooruitgebracht. 



Niettemin - toen was er geen hoog-co11;unctuur waarin vol
g�ns de reformisten de arbeidersklasse "vanzelf" alles terug
wint, wat ze eerst verloren had, en Dresselhuys erkent die 
sombere toestand: 

"Het klinkt eenigszins vreemd, terwijl wij staan voor 
achteruitgang, terwijl w,J weten, dat onze gewone in
komsten onvoldoende zijn om zelfs de dringende sociale 
moatre{[elen op den eerst-gedachten voet uit te voeren, w(i 
eenerzijds vragen om enorme uitgaven voor sociale ma.af
regelen en anderzijds zullen overgaan tot beperking van 
den arbeidsduur; doch wanneer ik op het oogenblik ben 
czoowel vóór het een als vóór het ander, dan is het na
tuurlijk in de .eerste plaats op grond van een gevoels
argument. Ofl nu onze gezamenlijke arbeid, onze natio
nale .productie in staat zal zijn, dit alles te dragen, weet 
ik niet en weet niemand, dat hangt af van de omstan
digheden; wij gaan hier een proef doen, die niet gevaar
loos is, maar waaraan ik toch wil meedoen." 

maar hij wil toch een proef doen - zelfs al is die niet "ge
vaarloos". 

Waarom? 

O.p grond van een "gevoelsargument". Welk gevoel dan? 
ANGST! En niets anders. 
Ja, de kapitalisten voelden de dreiging der afrekening boven 

hun hoofd hangen en daarom kwamen zij zelfs aandragen met 
voorste1len tot knotting van hun eigèn vn]heid. 

Ze waren bereid een gedeelte van hun posities te offeren om 
niet _gevaar te loqpen alles te verliezen. 

Op 6 December 1918 verkondigde Treub: 

"In het particulier bednJf is die medezeggenschap in 
beginsel onbeperkt toelaatbaar." 

• 

De lucht was gevuld met beloften, met toezeggingen, met 
strijkages van de bourgeoisie voor de groote, logge, angst
wekkend grommende kolossus: het .proletariaat van November 
1 918 ! 

1 • 1 1 -� 

Ten slotte - een laatste herinnering aan de indruk die gij 
op uw tegenstanders eens hebt gemaakt; de weerslag daarvan 
in de Pers: 

,,Dat de socialistische groepen, ziende wat in het bui
tenland omging, ook hier te lande bedacht zijn om op 
strengere doorvoering van hun .propaganda aan te drin
gen, is geheel natuurlijk. 

Dat de opkomende wenschen, en straks de gestelde 
eischen, .nu reeds op aanmerkelt]ke wt]ziging in ons 
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Staatsrecht aandringen' sprah t'�nzelf e� was bij de vrij
h�id van het woord, die bij ons tn eere 1s, ten deele zelfs
natuurlijk . • • · · · i E, t· . al e,· dan over moeten won en nagedacht 

, ns , R z . d "d ' 

in welk 'opzicht men aan de l'erlangens van e ZLJ e der
socialisten zal hunnen toegeven, en naar ons dun_kt, ont�
ving men nu reeds den indruk, dat ook de Regeenng zich
daartoe niet geheel ongenegen za_l beto�nen. 

De alles /osschuddende woelmg, dte l!eel Europa
thans doorleeft, zal ook hier vanzelf �aar tnvloed doen
gelden en komt 't daartoe, dan mag tmm�rs verwacht,
dat de dringende verlan_gen� va•�- de arbeidende . klasse
die ook van anti-revoluhonatre ZlJ�e ste�d� b�rle1t wer
den, voor zooveel 't kan, worden 111gew1lhgd. 

Weet ge uit welk orgaan dit is? Uit· de Standaard_. van 14
November 1918 - uit het orgaan van Kuy.per en CohJ� ! ,, 

Toen geen dreigende taal aan het adres de� ,,extremisten , 
toèn een eerbiedige buiging voor het extremisme. Waarom ? 
Omdat GIJ to.en een oogenblik extremist waart, arbeiders van 
S.D.A.P. en N.V.V.

Overbekend is het hoofdartikel in de N.Rott. Crt., dat in die
Novemberdagen aan de eischen der arbeidersklasse gewijd was 
en dat één doorloopende capitulatie was. 

Onder deze dreiging, arbeid'ers van N.V.V. en S.D.A.P. hebt

ge een aantal van uw eischen doorgezet: 
het vrouwen-kiesrecht, een begin van achturendag, 
regeling verbè�ering van invaliditeitswet en ouder
domswet, daadwerkelijke bevordering van de woning-

, bouw. Het levenspeil der Gemeente-werklieden en 
Ambtenaren · werd opgevoerd, hetzelfde geschiedde 
met de Rijkswerklieden en Amb.tenaren, en· ook 'de 

arbeiders in het vrije bedrijf• schreden van
overwinning tot overwinning. 

* * *
November 1918 is voor Holland geen revolutie-maand geworden. Het werd de maand van de vergissing· van Troelstra."V . t" h f " " erg1s ee t Troelstra zich. Niet in de arbeidersklassedie op ?at oog�nbl!k vurig en strijdbereid genoeg was. Troelstraheeft Zich vergist m het reformistisch ·kader der beweging, datdoodsbe!1auwd �erd dat de golven dezer stormachtig bewogenproletansche ache zo? h_?og zo�den slaan, dat zij de beddingder vertrouwde gele1dehJke reformistische ontwikkeling zouden verlaten. 
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Zij schrokken ten10- voor d .. t 1 ·· • · t' b" 1 t F, e vei <111 woorc el1jkhe1d die deze 
�� l�a�'ht

l
!
e verder gaa11 hen ha<l opg�uro11gen: de greep na�r

Zij schrokken terug en braken de adie. Zij braken het 'l d�� verto?rnde massa's. �ij braken het ontzag dat de hou�:;
�1s1e v�ot h_en e�1 de a r?c1cle!·sbeweging had gekregen. Zij braken Tt oelsti a, dte na dien n11nmer meer de kracht kon vindenaan _de bandet� te rukken, waarin het reformisme hèm en de bewegmg geboeid had. 

Zij ?egonn.en toèn reeds de aftocht voor te bereiden die zijn ellendig laagtepunt tot_ n?g toe vond in de brochure van Duys. Maar z.elfs als "vergissing" heeft deze .periode, dank zij haar 
element�1re l<r�cht, resultaten gebracht - meer dan welke par-
lementatre .penode ook. 

Resultaten die dezelfde reformisten weer verloren lieten gaan. 
* ** 

Wij hebben U dat alles nog eens in herinnering gebracht. 
Wendt nu Uw blik naar het jaar 1933. Zie hoe het levenspeil 
der .arb�idersklasse teruiggeschroefd is, hoe de loonen in het 
.parhcuhere bedrijf omlaag gingen met 10, 25 en in sommige 
bedrijven met 500;0. 

Hoe de werkloozenzorg op het oogenblik een beschamend 
laag peil bereikt heeft en hoe de aandoenlijke predikers van
11918 zich klaar maken om straks de steunverlaging met 250/o in
te willigen! 

Hoe de woningbouw moedwillig gesaboteerd is om de bouw
vakarbeiders op de knieën te dwingen. 

Hoe het rijk overal het voorbeeld geeft in het verlagen van 
loonen en salarissen. 

Hoe in stede van medezeggenschap, de meest willekeurige 
terreur heerscht op de departementen onder leidil!g van de 
socialisten-vervolger Oeckers. 

Hoe de heer Ruys, in.plaats van "het sociale Program" uit te 
voeren waarover hij in 1918 zoo bemoedigend sprak, de ellende
kampe� der werkverschatf ingen inrichtte en de Nederlandsche 
werkloozen daarheen veroordeelde! 

En hoe in ,plaats van de eerbied voor "de pols�lag van de ti}li" 
de brutaliteit kwam van de censuur op de arbeiders-omroep en 
van de diefstal van Uw Eersten Mei! 

Hoe kon het zoover komen? Het antwoordt, hard maar eer
lijk moet luiden: door de lamlendighei_d der arbcidersbewe�·ing,
door de berustingspolitiek van U,� let(lc�·s. Doordat de __ k1de�s
van S.D.A.P. en N.V.V. ,de werlwl�,1.l?e hude11p�1.v/ementm'.e �ette
gesaboteerd en verknoeid hebben! Door�l�lt zq het kapt�altsme
wilden herstellen en aan die herstcl-.pol1hek U onckrw1erpen. 
Doordat de reformisten de massa-actie schuwden en slechts
een slappe parlementaire half-oppositie \venschtcn te voeren!
Doordat zij U dwongen de vuist in de zak te steken. 
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De angst regeert wederom. Maar hij huist alleen nog �n de
hoofden van het reformistische kader der moderne arbe1ders-
b . . ' ewegmg . · t t · Angst voor de massa-staking die allee� nog m s aa ts de
arbeiders tegen loon-aanvallen te verdedigen: . 

Angst voor de volksbeweging die c!e. reactie ac�terutt moet
slaan en de arbeidersklasse haar politieke en sociale rechten
terug moet geven! En nog een derde angst ..... . 

Want nu de arbeiders "ordelijk" en "rustig" de ergste aan
vallen en beleedigingen ondergaan, 

krijgt da llourgeolsla steeds meer moed, 

De reformisten begrijpen niet dat het hun politiek is die voor 
een belangrijk deel oorzaak is van dat stijgende zelfvertrouw�n 
der bourgeoisie. Zij zien alleen dàt dat zelfvert_rouwen .�roeit, 
en zij zien tegelijk dat alle oude middelen: p�rheel�. stakmg��' 
onderhandelingen, groote woorden, falen. Willen ZIJ wer��ll]k 
acti�, dan moeten zij naar steeds dreigender wapenen gnJpen 
àf zich aan de bourgeoisie onderwerpen. Steeds dreigender wa
penen hanteeren, beteekent ongetwijfeld steeds dreigender ver
zet der bourgeoisie uitlokken. En hier houdt de moed der re
formisten o.p om plaats te maken voor angst. 

Angst voor de bourgeoisie. 

Angst voor het fascisme. 

Nu komt echter de keerzijde van deze "voorzichtige" politiek. 
Uit de angst wordt de moed van de tegenstander geboren. 

Overal waar zij n:ie_rkt dat de arbeiders geen verzet zullen plegen 
gaat de bourge01s1e tot de aanval over. Daar, waar uit in de 
steek gelaten arbeiders wild verzet losbreekt, wordt het snel
en hard neergeslagen. De geheele arbeidersklasse wordt o-ede
moraliseerd; aan de andere zijde groeit het fascisme in k�acht 
en ze1fbewustheid - ,en het .einde is 

de verschrikkelijke nederlaag 

zooals in Duitschland het einde was. 

En .daarmee begi1�t de <>tHkrdrnkkin_g-, het bloedvergieten,
waarvoor de (e/nrn11sten zno hang 1- varen, eerst recht! Maar ook dat is nog het einde 11iet. W·mt als de reformisten 
zi_ch zoo diep i11 de misère gewerkt hehbcn dat ze er niet meer
mt kunnen k?men, dan k_unnen ze altijd w)g dieper - en het
laatste dan 1s de volledige overga vc, de "gelijkschakeling".

8 



Een ui!ing van die bereidwilligheid om "gelijkgeschakeld" teworden, 1s de brochur0 van Mr. J. E. W. Duys.
* * 

* 

Wat is nu de .politiek welke Duys U "Ter Oriënteering" voor
legt? 

1. De partij· spreke zich duidelijk en klaar uit, dat onder geen enkele
voorwaarde ooit van cenige samenwerking, verstandhouding, ,,eenheids
front" of wat dan ook met communisten sprake kan en zal zijn.

I 1. De partij stelle een onderzoek in naar de vraag of de communisten
niet onder zoodanigen invloed (re3pectievelijk beve'en) staan van een bui
tenlandsche mogendheid (Rusland), dat zij daardoor in een Nederlandsch
parlement eigenlijk niet kunnen worden getolereerd, tenzij duidelijk kome
vast te staan, dat zij elken band, zoowel direct als indirect, met tfien bui--'
tenlandschen staat hebben verbroken en Nederlandsche volksvertegenwoor
digers zijn, in staat in volle onafhankelijkheid van buitenlandsche mogend
heden Nederlandsche belangen te behartigen. 

III. De partij spreke het duidelijk uit en brenge practisch haar optre-
den daarmee in overeenstemming, dat zij tegenover het koningshuis in 
Nederland inneemt hetzelfde loyale standpunt als onze zusterpartij in En
geland, Denemarken, Zweden enz. 

IV. De partij spreke zich duidelijk en lllaar uit hierover, dat zij haar
doel niet anders dan met wettige middelen wen�cht te bereiken, en zich 
volkomen stelt op den bodem van de legaliteit. 

Een verward ratjetoe deze vier stellingen. 
Waarom met zooveel nadruk het eenheidsfront afgewezen 

met de communisten, terwijl ieder.die in de .politiek geen vreem
deling is, weet dat deze communisten er geen oögenblik aan 
denken om met de sociaal-democraten het eenheidsfront aan . 
te gaan - ja het eenheidsfront nog meer saboteeren dan Duys 
c. s. Zoo kunnen we verder vragen. Aan de eene zijde een aan
·sporing om de communisten uit het parlement te wer�en, ( o,
heilige Democratie), aan de andere kant zelfs geen .pogmg om 
de onafhankelijkheid der rechterzijde te onderzoeken. Hoe staat 
het met de onafhankelijkheid der katholieken van Rome? En 
hoe met de onafhankelijkheid" onzer eerste minister van het 
International� Petro]eum Imperialisme? 

Waarom een hee]e stelling g-ewijd aan de jammerlijk holle 
comedie van de oranje-céri11g? Een materie die met democratie 
niets te maken heeft - alleen met gebrek aan z lfrespect. Het 
antwoord o.p al die vrage� vinctt g-_� in stelling IV

_. 

Wettig, uitsluitend wettig, ordeltJI�,. parlementair, met buiten
.parlementair; ]aat het ons maar eerltJk z�gg-en: 

ANTI-buitenparlementair 
moet de S.D.A.P. zijn. En boven alles: 

netJe• In de oogen der bourgeol•le. 
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Dààrom de aanval op de communistische mandaten en het
sparen der reactionnairen. 

Daarom het intrappen der open deur van het Eenheidsfront,
De verzekering dat zij het eenheidsfront m_et de communisten
niet willen dient om de weg naar het eenheidsfront met de ver
tegenwoordigers der bourgeoisie te effe�en. De kloof tusschen 
de revolutionnair georganiseerde arbeiders en de S.D.A.P.
arbeiders dient uitgediept om daarmee de kloof tusschen de 
S.D.A.P.-leiding en de leiders der burgerij te dempen. 

Daarom de buiging voor het vorstenhuis, dat embleem van 
alles wat burgerlijk, duf, maar .politiek "fatsoenlijk" is. 

"Er mankeert nu nog; maar aan dat vandaag of morgen eenige 

sociaal-democraten ook getoepen worden tot het ambt van Mi

nister ...... (pag. 11). 
Hier komt de aap uit de mouw. De coalitie. H�t Ministers

ambt. Nà al de verschrikkelijke lessen van het bmtenland. Na 
de coalitie-schande der S.P.O. die de nederlaag der arbeiders-
klasse voorbereid had. 

Moet gij die elfde noodlottige weg op? 
Ministerieele verantwoordelzïkheid voor de loonsverlagingen, 

voor de steun-verlagingen die er komen zullen, omdat ze onder
kapita_listische verhoudingen onvermijdelijk zijn! 

Het is de grootste-dienst die men de. bourgeoisie bewijzen kan 
- en de grootste slag die men de arbeidersbeweging kan toe
brengen.

Coalitie-praktijken, dat is de school waarin de arbeiders de 
,,afkeer van de ,politiek" leeren, d.w.z. 

waarin ze opgevoed worden tot het fascisme. 

Maar het kwaad vreet reeds door. Wil men later in aan
merking komen voor een coalitie, dan mqet men nu zijn abso
lute betrouwbaarheid toonen. 

En dat kan slechts door elke on-democratische actie achter
wege te laten. Daarmee levert men echter de arbeidersklasse 
aan de reactie over. 

Het parlement 
is gekozen en de meerderheid is rechts.- Waardoor is deze 
r�chtsche meerde�heid tot stand gekomen? Door een verkie
zm�scam.pagne dte in leugenachtigheid, demagogie enz. alle 
vonge overtrof. 

Daarmee is de heer Duys het e;ens . 
. Wil het Volk diè meerdçrheid? Wel ne,en - het Volk wil heel 
!ets anders. Maar het is tijdens de verkiezing-en bedrog-en. Wat z�gt nu de heer Duys: Nu zitten de rechtsche heerenop het Binnenhof, ze hebben de macht, dank zij hun verkiezingsle�gens. Kom, beste arbeiders van S.D.A.P. en N.V.V., onder-
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werp JC Vier jaar lang aan alles wat ze nu t · ·11 ·t voeren! 
me Je w1 en u, -

Al dez consequenties aanvaardt Duys o . t 5 t "ft h'' 
d T kf k 

· 
· p p,1g. SC1lflJ IJ over e a te -resol_uhe van Arnhem (waarvan Troelstra zei,

�at he�, a Is co_r:nprom1s, het minimum was waarmee een revolutionnaire partiJ voor de dag kon komen) dat zij, ,,omdat zij
onder de mdruk van 1918 ontstaan was allerlei zinswendinuen 
reserves en uitdrukkjnge11 bevat die alles te wenschen ;ve;
laten." 

Terug dus van het revolutionnaire minimum - opdat het
de burgerij behage. 

Nu, dan is het volgende maar één stap (pag. 25-26): 
" En ten slotte meen ik dat niet ononderzocht dient te 

blijven het systeem van ons vertegenwoordigend stelsel 
(no�':n het .parlementarisme, CORPORATIEVE STAAT,
Politiek systeem of hoe ge wilt)." 

Nu kan de reactie voldaan zijn. Geen buiten-parlementaire 
actie? Accoord, mijne Heeren. Maar zijt ge dan nog niet te
vreden? 

Welnu,_ dan gaan we verder. Ook over Uw fascistische begin
selen valt te praten! 

DAT IS DE ONDERWERPING, 

DE GELIJKSCHAKELING, TEN VOETEN UIT 1 

Wij kunnen er slechts van zeggen: hoe walgelijk het ook is -
het is consequent! * * 

* 

Het is ook de consequentie van de democratie. 
Maar juist daarom zeggen wij: Boven de -democratie van ver

kiezingsleugens ( en er is nog nooit een andere geweest) staat het 
belang der groote m_assa. Wij zijn niet geketend aan die demo-
cratie maar a_an ons beginsel. Ons beginsel is: 

Verheffing der arbeidersklasse 

uit onrecht en nood 1 

Langs democratische weg? Goed! Is echter die weg afgeslo
ten, dan langs andere weg. Het is niet de weg van Duys en de 
andere reformistische leiders die zich zonder verzet o,p 1 Mei 
van de straat lieten verdrijven, maar het is de weg waarop de 
beste tradities van de moderne arbeidersbeweging zijn ge-
vestigd. 

Herinnert U de vooroorlogsche Roode Dmsdagen! 
Ook toen verbodsbepalingen. Maar Troelstra zei daarvan op 

het congrès van de S.D.A.P. in 1911: 
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,,Zal men ons toestaan te betoogen? Weigert men, 
dan doen de heeren ons grooter dienst, dan op welke 
andere manier ook. Vreest men revolutionnaire beweging, 
dan doet men het best, ons onze gang te laten gaan. Dan 
blijven onze demonstratie en die van de Koninklijke stoet 
los van elkaar en komt onze optocht als de Koninklijke 
met zijn kanonschoten is afgcloopen. Wil men dat niet, 
dan zijn wij verplicht de Koninklijke optocht dienstbaar te 
maken aan ons doel." 
"Besluiten wij te demonstreeren, dan doen wij het. En 

wilde men één duizendtal verhinderen te demonstreeren, 
dan zou het antwoord zijn, dat 2000, 3000, 4000 en meer 
het tàch zouden doen." 

(Troelstra. Branding, pag. 199). 

In 1912 wèrd de demonstratie verboden - maar hij werd toch 
gehouden. Gij kunt in "Branding" de beschrjjving van deze 
demonstratie vinden. Hij bereikte zijn doel: het Algemeen Kies
i:echt kwam er. Wat bereikten de Dt..!ys-.politici nadien? 

Het mo·et U duidelijk zijn waaràm zij niets meer konden be
reiken. In de politiek geeft niet het fatsoen en niet het krutperig 
onderwerpen de doorslag, maar macht, en het ontz3t.g dat men 
de tegenstander inboezemt. · 

Of zooals Duys het formuleerde in een "kopje" in de bundel 
verkiezingsmateriaai die hij in 1925 voor de S.D.A.P. samen
stelde: 

,,Angst en geenszins $ociaal re,�htvaardig
Jleldsgevoal de drijfveer der 

hervormingen". 

Verliest ge deze waarheid uit het oog, _·dan zult ge niet alleen 
geen "hervormingen" meer m.eemaken. Neen - mede als gevolg 
van de moedeloosheid die ge onder duizenden van Uw klasse
genooten zult veroorzaken, zal het fascisme groeien, tot het 
U ten slotte verplettert. 

Die bekwame leiders die zich intijds in de corporatieve Staat, 
"of noem het hoe- ge wilt", zullen laten gelijkschakelen, komen 
misschien met een paar verachtelijke schoppen vrij. Maar wat 
'zal er van U terecht komen, arbeiders, als gij duldt dat dit 
alles zich zoo voltrekt? 

. Oorlog en oorlogbeetrQdlng. 

V. D
_
e partij spreke zich eveneens klaar en onomwonden uit, dat zij 

het wettig gezag steeds wenscht te eerbiedigen, zulks onder geen enkel 
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ander voorbehoud, dan zooals ook vai,zelf k d . · spre en 1ede ( k b" ' b Id
de anti-revolutionaire partij en alle bl.t · 1 .. 1 .. r 00 tJvoor ee 

rger 1J <e part1Jen) natuu 1··k kt Vl. De partij verklare uitdrukkelïk 
r 1� maa •

. . J , dat wanneer ons land 111 gevaar
mocht komen, ZIJ onvoorwaardeliJ.k achter de. regcenng staat wanneer het 
erom gaat die gevaren van ons land af te ·f t t 

' • • weren o o een minimum te 
beperken. Elke gedachte van sabotage van mobi·11·5 t· d f h d 1-. 'k d 

' a k o an e rngen van 
dergehJ ·en aar , wanneer een oorlog ondanks alle · d" . . , onze pogrngen om 1en 
te keeren, eenmaal een feit 1s geworden warde d h h 1··k , n oor aar on erroepe IJ 
en met den meesten nadruk veroordeeld. 

VI 1. De partij beno.eme ee� commissie teneinde te onderzoeken of _ge-
geve_1� .de verander�e mternahonale omstandigheden, het standpunt van
eenz11d1ge ontwapenmg nog wel juist mag worden genoemd. 

De oorlog nadert. Hij kan U elk oogenblik voor de beslis-
sende vraag stellen : 

Na de bittere lessen van 1914 zult ge een duidelijk antwoord 
niet kunnen ontwijken. 

Het antwoord van Duys, dat is dus het antwoord van het 
reformistische kader, staat hierboven. Gij zult Uw Vaderland 
moeten verdedigen? Wat hebt ge te verdedigen? De stempel
lokalen! . De werkverschaffingskeeten ! De hongerloon-politiek 
Uwer bourgeoisie! Wat verdedigt ge in .werkelijkheid? De divi
denden, reserves, koloniale bezitting'en van Uw klasse-vijanden! 

Daarom zult ge in de loopgraven kruipen, onder eèn regen

van bloed, ijzer en modder! Daarom zullen Uw vrouwen en 
kinderen gas slikken en bacteriën! Daarom zult ge -

NIET de mllitarlstische kliek 

- maar onwetende arbeidersjongens vermoorden, even on
schuldig als gij! 

Kameraden! Is dat Uw opvatting van internationaal Socia-
lis·me? .Wij weigeren he�. te gelooven ! Leest wat Duys hiero��r
schrijft en bedenk dat g1J als S.D.A.P.er mede verantwoordehJk
zijt voor deze woorden: -

"Ik ben overtuigd dat de Nederlan�sche S.D.A.P. om
te beginnen er niet over zou d_enken m zulk een ?ogen
blik b.v. tegen mobilisatie credteten te stemmen, die zou
den moeten bijdragen om te trachten het oorlogsgevaar
buiten het land t� houden". 

I eenmaal de oorl0g een feit, dan is er geen keus
" � D ·s ,·eder Nederlander ten s_totte Nederlandermee1 an I t l"ken l�open wij allen te hoop om het g-emeensc iappe lJ ,

k " gevaar te eeren. 
* * 

*



"Het is uitgesloten dat een man als Deckers niet zou 
weten wat hij aan de S.D.A.P. heeft. Hij weet zeer goed 
dat onze ,partij geen, partij van landverraders is. Dat heeft
1914-1918 anders bewezen." 

Stemmen . voor mobilisatie-credieten, Nederlanders zijn, net 
als Ruys, Colijn en Mussert, zich beroemen op 1914--1918 .... 

Alle bloed, alle wanhoop, alle verdere verontwaardiging der 
mobilisatie-tijd - alles vergeefsch geweest .... ? 

Dit is geen meeningsverschil meer. Dit is verraad. 0 ja, geen 
landverraad, maar verraad aan de zaak van det socialisme!!

Nee, erger, zelfs verraad aan het burgerlijk pacifisme. De 
,,Eenzijdige Ontwapening" moet onderzocht, ·dat beteekent na
tuurlijk afgeschaft worden. 

Nu staat niets meer een Socialistische minister van Oorlog 
in de weg. Het nationale Eenheidsfront heeft zijn laatste be
letsel verloren. Van Generaal Snijders, via Marchant tot Duys 

een nationaal verdedigingsfront 

reeds in vredestijd. Colijn en Deckers kunnen tevreden zijn. 
Ook op dit gebied bestaat geen enkel principieel verschil meer. 

En als ge dit leest en de walgelijke smaak ervan goed _ge
proefd hebt -:-:-- bedenk dan _dat, dit slechts een voorproefje is 
van alles wat deze lieden U in de "echte" oorlogsjaren te hooren 
zullen geven! 

Één voordeel he_eft deze brochure: 

.. _ Ge· zij� gewaa�schuwd. 

Als ge de 'strijd tegen de oorlog wilt organiseeren, zult g�het reformistische kader van Uw beweging tegenover U vinden. 
Terwijl een. revolutionnairen groep pogen zal de mobilisatie 

te verstoren, zullen de reformisten hen, ( en als gij Uw ,plicht 
doet, daarmee ook U) in de rug aanvallen en op dat aller-ge
vaarlijkste moment, een grenzenlooze verwarring in de rijen 
der arbeiders stichten. En die verwarri�g zal voldoende zijn 
voor de bourgeoisie om haar geweldspolitiek door te voeren! 

* * 

* 

Wij schreven herhaaldelijk: ,,het reformistische kader". In
derdaad, wat Duys schreef is slechts wat alle andere ,,hooge 
functionarissen" van het reformisme denken. De wijze waarop 
deze brochure door hen ontvangen is, bewijst dat. 

Zeker, er is sprake van een• discipline-kwestie, maar die weegt 
niet zoo zwaar. Zwaar wegen dici.plinaire kwesties alleen als 
het om links-socialisten gaat, die Uw beweging voor ondergang 
in de modder van het reformisme wilden behoeden. (Getuige 
het Haarlemsch congres). 
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Maar over de politiehe inhoud be t geen .principieel mecningsverschil s aat tusschen hen en Duys
En zooals de oorlog het kapitaÜs 1 h .. .. brutaalst en dus beestachtigst is zoo ��o� ec às ip 211.� eerltJkst,

sages van Duys' brochure U li�t reforne? e etreftende P�.s
eerlijkst, brutaalst en beestachtigst. 1 sme slechts op z11n 

Het Holl�ndsche reformisme is niet beter dan het buitenlandsche. Hier hebt ge dezelfde capitulatie, dezelfde methodevan 
de arbeiders weerloos overleveren aan de

te1enstanders; 

t��-1 slotte, op het beslissende moment, het overloopen naar de VtJa�d .. Mac Don�.ld_, Boncour, Loebe, Duys, enzoovoort, enz . . Dit 1s ge�.n afw�Jkmg meer van het beginsel - dit is een rottmgsversch11�s�l m de arbeidersbeweging. Tusschen ons en deze refor��stische opvattingen gaapt een kloof. Die kloof �.oet ook z11n tusschen U en hen. Indien gij waarlijk socialist z11t, zult ge met hen moeten breken, hoe moeilijk dat sommigen uwer ook valt. Breekt ge niet met hen dan zullen zij op alle beslissende oogenblikken ·. 
U dwingen te breken met het Socialisme. 

In deze tijden van zoo stormachtige klassestrijd, waarin het 
geheele staats-apparaat in dienst gesteld w'ordt van het 'kapitaal 
om U te onderdrukken, om U de last.en der.�crisis te laten tor
schen, hebben de refó'rmisteii- g"ekozen; Zij kozen de kapitalis
tische Staat - ook al onderdrukt hij."' Zij zweren trouw aan de 
\Vet, ook al is hij logen! �,":.. 

En gij? · ,. . . . _ Indien gij kiest tègen onderdrukkmg, m welke vorm ook, 
tegen elke leugen, hoe dan ook, dan k_ies_t ge tegen de Staat, dan 
kiest ge de revolutionnaire w�g. Er 1s mderdaa� geen and_ere. 

Revolutie of Contra-Revolu 1e, dat zal deze beslissende penode 
brengen. En wij, onafha_�kelijke_ Socialisten, wij r�epen U, met 
alle kracht waarover w1J beschikken toe: Laat met de moed 
zakken keert niet uit wanhoop over dit verraad het socialisme 
de rug' toe, omdat ge het in Uw oude woning nie� �eer vindt, 
maar helpt ons juist nu het vaandel van het S�c1ahsme \_Veer 
opheffen, zoo hoog, dat de modderspatten van het reformisme 
het niet meer kunnen bereiken. 

Voor onverzoenlijke klaaaenatrijd 1

Voor buiten-parlementaire actie 1

Tegen loonroof en ate11nroof, de demonstratieve

proteststaking 1 
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.. . 

Tegen de Crisis-politiek der bourgeoisie het op
stuwen der Volksbeweging. 

Tegen den oorlog, organisatie van het verzet met 

alle middelen. 

Dit ia dus : Voor de Sabotage der Mobilisatie. 

Dat is het program der O. S. P. 

Het zal altijd vijandig zijn aan het program der S.D.A.P. 
Voelt ge het als Uw program? Dan is Uw plaats naast ons.

November 1918. 

* * 

* 

Herinnert ge U nog die oogenblikken van. zelfbewuste kracht? 
Ze gingen voorbij. 
W-at kwam was stilstand, verburgerlijking - ten slotte alles

wat wij boven behandelden. Wat kwam waren de nederlagen, 
de één nog striemender dan de ander. 

En toch . . . Het kàn anders. 

Welnu dan, socialistische jongere en oudere kameraad, gU 
die het id�aàl nog hebt te verwerven en gij die Uw oude idealen 
zaagt ontglippen, zie hoe het oude vergaat, en inéénstort. Maar 
bedenk ook hoe hard, ontzettend hàrd noodig de eerlijke, revo
lutionnaire klassestrijd is. 

Komaan! Verzamelt al Uw krachten, laat weer het ontstuimig 
verlangen naar de strijd in U ontbranden. Breekt met de oude 
partij die tot een rem aan het rad der geschiedenis geworden is. 

Treedt toe tot de Strijdgemeertschap der Socialisten! 

Voorw_aart� m�t d� Onafhankelijke 

Socialistische Partij 1 

Leest "DE FAKKEL" -
Orgaan der 0. S. P. 
Verschijnt 2•maal per week. 

PRIJS 10 cent per week. Lo••• nummer• 6 cent. 

Adres: Regullersgracht 29 • Amsterdam (C,) 
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