
-: 
- 

:-.-- 

[4 :J. I F.T[If1 E-- .iii J,  

Oude 

• Sociaal  
Democratische 
Arbeiderspartij 
in. Nederland 

NEDERLANDSE PC -:  

PAR1JJE 

Uitgave van het Partijbestuur der Oude S. D. A. P. Amerdrn, 

Keizersgracht 546 



van 

Minca 1. standisvermogen bij het pr&efariaat, tot 
voortwoekerend pauperisme en prosti- 

I De ontwikkeling -der maatschappij tutie alcoholisme en misdaad. 
heeft geleid tot de kapitalistische VOr3tt 6. Zo is de arbeidersklasse, waar de ha- 
breztgtngsivijze, waarin do massa der pitalisfisthe winsthonger niet doof haar 
voortbrengers is gescheiden van de tegenstand wordt gebreideld, ten prooi 
voortbrengingsmiddelen. aan toenemende ontaarding en ellende, 
2. Deze zijn voor hunne bezitters het alleen beperkt door de natuurlijke gren- 
middel om winst te maken uit de ar- zen van menselijke  withering  en door 
held der arbeiders, die ter voorziening de eisen van het kapitalistisch belang 
in hun levensonderhoud verplicht zijn, zelf, 
hunne arbeidskrachten te verkopen. 7. De wanverhoudingi tussen de toene- 
3. Twee klassen, het proletariaat en de mende productiviteit van de arbeid en 
kapitalistische klasse, staan aldus in de geringe koopkracht der massa, en het 
duurzame tegensle I ng tegenover elkaar.c,emis aan maaschappehjke regeling der 

voortbrenging leiden telkens weer tot 
Alinea  IL  crisissen in het bedrijfsleven, die deze 

aan het wezen der kapitalistische waren- 
4. In dit stelsel dwingen concurrentie productie verbonden strekkingen nog 
en winstbejag tot voortdurende verbete- verscherpen. 
ring der techniek ter besparing van ar- 
beidsloon, Alinea JJJ,: 

5. Het leidt tot opeenhoping van rijk- 8. Dit wekt verzet bij het proletariaat, 
dom bij' de,  kapitalistische klasse, te- dat zich organiseert, zowel in vakver- 
genover armoede, onzekerheid van e- enigingen als op politiek gebied endaar- 
staan en afhankelijkheid, afmatt'ende, hij meer en meer tot het besef komt van 
geestdodende en ongezonde arbeid van zijn taak, om het kapitalisme als stelsel 
mannen en vrouwen, onmatig lange al»- 
beidstijd naast werkloosheid; 'kinder-  

te bestrijden en de leiding der maat- 
schappij van de kapitahstisthe klasse 

arbeid; vernietiging van het gezinsleven over te nemen, 
en teruggang van het lichamelijk weer- 9 Bij haar strijd om politieke rechten 



ders naar nieuwe recht 
mingen gevaarlijker woJ 
heerschappij en hei kap  
eel  zelf. 
24. Dit uit zich zowel 
van patroonsbon'den teg 
organisatie der arbeiders, 
gebied, 

25. De kapitaalmagnaten 
der reusachtige centralis 
taal, die door hunne h 
grondstoffen, vervoer wier 
middelen de gehele m 
zich schatplichtig maken 
en wetgie ving aan hunne I 
baar te maken en drijre 
de weg op van Irnperialisi 
politiek met de daaraai 
voortgaande verzwaring v 
ten en toenemende spann 
nationale verhoudingen, 

Alinea X. 
26. Tegelijkertijd groeit 
der arbeiders tegen het 
27. Met de bedrijfseoncie: 
paard een toenemend o 
talsterkte bii bet proleta 
28. Als nieuw element 
daarin de ,,nieuwe midd 
nici en beambLen van h 
die wat onzekerheid van 
hankelijkheId van den ka 
met de arbeiders gelijk 
29. Daarnaast moeten u 
die groepen, wier belan 
roet tegengesteld aan h 
toch niet betrokken is bij 
daarvan. 

30. Het proletariaat verki 

en sociale hervormingen toch stuit de 
arbeidersklasse, zolang zij de maascbap;-
pij niet beheerst, op de overmacht der 
heersende klasse, die niet dan noodge-
dwongen, onder de invloed der was-
sende macht van het proletariaat, aan 
zijne eisen tegemoet komt en daarbij niet 
verder gaat, dan de handhaving harer 
heerschappij en het wezen van het ka-
pitalistische stelsel het gedogen. 

Alinea  IV. 
10. Intussen schept de kapitalistische 
ontwikkeling zelve de economische voor-
waarden voor een nieuw stelsel van 
vooribrenging, niet berustend op uitbui-
tin ener klasse door ene andere, maar 
op maatschappelijk bezit en beheer der 
voortbrengingsmiddelen, waara het 
doel niet is het maken van winst voor 
enkelen, doch voorzening in de behoef-
ten van  alien,  

Alinga V. 
11. De concurrentie, in verband met de 
voortgang der techniek, dwingt steeds 
meer tot voortbrenging in het groot, ver-
mindert de maatschappelijke beteekenis 
van het kleinbedrijf en maakt de klei-
nere ondernemers afhankelijk van het 
grootbedrijf of tot loonarbeLders. 

12. Hoewel dit proces van hedrijfseon-
centratie zich in de landbouwbedrijven 
tot heden niet op dezelfde wijze ver-
toont als in die van handel, verkeer  on  
nijverheid, ziet men ook daarin de macht 
van het kapitaal toenemen, zowel door 
de uitbreiding van het pachtstelsel als 
door de wassende invloed van indu-
striële ondernemingen op de landbouw 
en de beweging naar monopolisering der 
markt door het grooikapitaaL 
13. Waar verder het agrarisch ken.5e-
bedrijf zich naast het groter bedrijf hand-
haaft of uitbreidt, gaat d t gepaard met 
zodanige ontbering en overarbeid van 
hen, die daarin hun bestaan vinden, dat 
het met de algemene drang naar een 
hoger levensslandaard in de arbeiders-
klasse op de duur onverenigbaar is. 
14. Bovendien wordt door de ontwik-
keling van het fabrieksween een sleeds 
groter deel van het eigenlijk agrarisch 
bedrijf naar het gebied der industrie 
overgebracht, 

Alinea  VII. 

15. Bij verdere ontwikkeling van het 
grootbedrijf brengt de concurrentie de 
winst in gevaar, hetwelk leidt tot toe-
nemende uitbreiding van het kapitalis-
tisch monopolie en beperking van het 
gebied der concurrentie. 

16. Meer en meer komen voortbrenging 
en verkeer onder de heerschappij van 
het bankkapitaal en wordt de winsthef-
fing onafhankelijk van elke functie in 
voortbrenging en ruil, 
17. De kapitalist verliest daarmede de 
betekenis van bedrijfsleider en wordt 
slechts een parasiet op de volkswel-
vaart, Het bedrijf wordt ingericht op 
een voet, dat het voor overneming door 
de maatschappij gereed is. 
18. Hiermede is de grondslag gelegd, 
waarop het stelsel der socialistische 
voortbrenging kan worden gevestigd en 
van waar uit het over de voortbrengin!g 
in haar geheel kan worden uitgebreid. 

Alinea  VIII. 
19, Intussen worden verschillende be 
drijven uit particulier in publiek beheer 
overgebracht; terwijl ook door de co-
operatie het terrein van het paiticulier 
bedrijf wordt beperkt 

Alinea  IX.  

20. Met deze toenemende mogelijkheId 
van het socialisme gaan gepaad een was-
sende aandrang en macht om het te ver-
wezenlijken. 

21. Dc  ontzaglijke vermeerderIng van  dc  
rijkdom en de weelde der kapitalisten. 
doen ook de arbeiders hogere levens-
eisen stellen, terwijl de opdrijving de 
woninghuren als gevolg van de opeenho-
ping der bevolking in de grote steden 
en de prijsbeweging hun levensstandaard 
drukken, 

22. Door en in de klassenstrijd, mede als 
gevolg van de verhoging van de levens-
standaard, die een deel van het prole-
tariaat zich weet te veroveren, stijgen 
ziln behoeften tot een peil, waarop hunne 
bevrediging' in het kapitalistische stelsel 
niet is te bereiken. 

23. De tegenstellingen binnen de kapi-
talistische klasse treden op de achter-
grond naarmate de aandrang der arbel- 



ders naar nieuwe rechten en hervor-
mingen gevaarlijker wordt voor hare 
heerschappij en hef kapitalistische ptel-
sel zelf. 
24. Dit uit zich zowel in de vorming 
van patroonshonden tegenover de vak-
organisatie 'der arbeiders, als op poliliek 
gebied. 
25. De kapitaalmagnaten aan het hoofd 
der reusachtige centralisaties van kapi-
taal, die door hunne beschikking over 
grondstoffen, vervoerwezen en bedrijfs-
middelen de gehele maatschappij aan 
zich schatplichtig maken, weten bestuur 
en wetgeving aan hunne belangen dienst-
baar te maken en drIjreri de regeringen 
de weg op van imperialisme en koloniale 
politiek met de daaraan verbonden 
voortgaande verzwar'ng van mili'aire las-
ten en toenemende spannng in de inter-
nationale verhoudingen, 

Alinea X. 

26. Tegelijkertijd groeit ook de macht 
der arbeiders tegen het kapitalisme, 

27. Met de bedrijfsconcentratie gaat ge-
paard een toenemend overwicht In ge-
talsterkte bil het proletariaat. 

28. Als nieuw element ontwikkelt zich 
daarin de ,,nieuwe middenstand" tech-
nici en beamblen van hef grootbedrijf, 
die wat onzekerheid van bestaan en af-
hankelijkheid van den kapitalist betreft, 
met de arbeiders gelijk staan. 
29. Daarnaast moeten worden gevoegd 
die groepen, wier belang, zoal niet di-
rect tegengesteld aan het kaptalisme, 
toch niet betrokken is bij de handhaving 
daarvan, - 

30. Het proletariaat verkrijgt in en door  

de klassenstvjd ene ervaring, ene weten-
schappelijke en politieke ontwikkeling, 
ene rnaatschappet ifire en redelijke ver- 
lie/f Ing en ene uitbreiding en versterking 
zijner organisatie, die het niet alleen In 
staat stellen de tegenstand der heersende 
klasse te breken, doch het ook rijp ma-
ken voor Zijne taak om hare plaats in 
te nemen, 
31. Het is bij dit streven onoverwinnelijk, 
omdat het daarbij zijne historische taak 
vervult, de ganse maatschappij te ver-
lossen van een slelsel, dat economisch 
verouderd en zedelijk veroordeeld is. 

Alinea X1. 

32, Het proletariaat kan de tegenstand 
der kapiLalisdsche klasse e,-', en de over-
brenging dec bedrijfsmidde.en van par-
ticulier in maatschappelijk bent slechts 
breken door de verovering der poliLleke 
macht. Voor dit doel hebben zich over 
de gehele wereld de arbeiders, die tot 
bewuslziju van hunne taak in de klas gen-
strijd zijn gekomen, georganiseerd. 

Alinea XII. 

33, De SociaaldemocratIsche Arbeiders-
partij in Nederland stelt zich ten doel 
het Nederlandse proletariaat te organi-
seren in een zelfstandige politieke partij 
ter deelneming aan die internationale 
strijd der arbeidersklasse. 
34. ZIJ streeft naar eenheid van de prole-
tarische klassenstrijd en ondersteunt zo-
veel mogelijk elke economische of poli-
tieke beweging der arbeiders ter verkrij-
ging van betere levensvoorwaarden zo~
danig, dat daardoor hun klassebewustzijn 
en hunne macht tegenover de bezittende 
klasse worden versterkt, 
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Inde oproeping voorde constituerende 
vergadering onzer partij op 15 en 16 
Juni 196 te Utrecht werd als grond-
slag aangegeven het partijprogram 
der S.D.A.P. van 1912 ,,aangepast aan 
het huidig tijdsgewricht". 
Ieder wist dus toen, waartoe hij zich 
verbond, en wie zich bij ons wil voegen, 
weet thans, waaraan hij zich heeft 
te houden. Als beginsel en grondslag 
van ons Socialisme aanvaarden wij dit 
program van 1912, zooals het door 
de mannen, die ons zijn voorgegaan, 
in duidelijke, concrete bepalingen is 
vastgelegd, ten volle, ook al zullen 
wij daarbij niet uit oog verliezen, dat 
alles wat daarna is geschied waar- 
onder twee wereldoorlogen ons 
een verdieping van inzicht heeft ge-
schonken, dat slechts uit de lessen 
der historie kan worden verkregen. 

I. In de eerste drie alinea's wordt het 
Marxistisch beginsel der maatschap-
pelijke ontwikkeling zuiver en scherp 
gesteld. Ook voor wie het historisch 
materialisme niet ziet als de eenige 
factor in deze ontwikkeling, en het 
wezen en de beteekenis van het 
Socialisme niet alleen: afmeet naar de 
materieele levensvoorwaarden doch 
tegelijk daarin ziet de geestelijke 
factor als de verwerkelijking van de 
idee, zijn deze bepalingen ten volle 
aanvaardbaar. 
Want de onmiddellijke direkte factor 
van de maatschappelijke vooruitgang, 
welke primair is, is gelegen in de 
verbetering van de materieele levens-
voorwaarden van den arbeider. Daar-
om is en blijft de klassenstrijd het 
eenige middel dat ons is geboden, 
en dat uit de natuur der maatschappe- 

lijke ontwikkeling zelve voortvloeit, 
om de komst van het Socialisme daad-
werkelijk te bevorderen. Deze klassen-
strijd is geen middel dat wij aan-
grijpen en willekeurig toepassen, hij 
is er uit zichzelf, en dat juist verheft 
hem boven het onmiddellijk partij-
program en schakelt hem in in die 
groote ontwikkeling der menschhéid 
als geheel, welke boven het tijdelijke 
en plaatselijke uitgaat. Het Socialisme 
is er niet om ons - wij zijn er om 
het Socialisme tot werkelijkheid te 
maken.  

II.  De overname der leiding en van 
de beheersching der maatschappij 
door het proletariaat (al.  III)  draagt 
nog geheel het stempel van deont-
wikkelingsgang, zooals het Marxisme 
die voorzag in de tijd van zijn op-
komst. Maar de tijd staat niet stil 
en wij, en ook het proces der maat-
schappelijke vooruitgang d.w.z. de 
verwerkelijking van het Socialisme, 
veranderen met hem. Alles voltrekt 
zich sneller en dynamischer, naar-
mate machtiger factoren zich doen 
gelden; 300 jaar geleden was het nog 
mogelijk, dat een volk 80 jaar lang 
voor zijn vrijheid streed ;  in onzen tijd 
is dit ondenkbaar. Zoo zal ook nu, 
in de laatste  phase,  de komst van het 
Socialisme, zich sneller kunnen vol-
trekken dan men zich dat enkele 
tientallen jaren geleden, nog voor-
stelde; de wereld is in beweging en 
het Socialisme is inderdaad inter-
nationaal geworden en daarmede 
tegelijk intensiever in zijn revolution-
naire werking. Zijn komst doet zich 
gelden zoowel in Azië als in Europa, 
en de laatste wereldoorlog droeg een 
ideologisch karakter. Dit wil zeggen 
dat wij er rekening mede moeten  

houden dat de opeenvo] 
der tegenstellingen zici 
trekken in de synthese 
beginsel maar wel h 
schilt, en daarmede h 
loop. De arbeidersklas 
is veel meer ontwikkel 
bewust geworden en z 
zijn om bij het verov 
politieke macht een wei 
mische democratie te 4  
worden. S2hijnbaar he 
vooruitgang van onze 
stellingen verzacht, en 
velen op een dwaalsp 
zij willen ,,langs democ 
de politieke macht ver 
In werkelijkheid spits 
stellingen zich toe, en F. 
dat dit verstaat, blijft z 
nair karakter getrouw.  
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Dit is duidelijke taal, 
,,arbeider" verstaat.  Hi  
geen enkele concessie. 
wordt duidelijk door W( 

gehaalde woorden vc 
klassentegenstelling.  Hi  
het privaat-bezit als zc 
geheel niet wordt uitge 
daar waar het kapita 
wordt op zichzelf en 
maakt van den mensci 
en arbeider - daar w 
dei productiemiddelen 
voor de gemeenschap.A 
van de, ,voornaamste 
delen", die tracht hE 
aannemelijk te makE 
kapitalist en maakt in 
socialistische beginsel 
met het kapitaal te ve 
gevolge waarvan ook 
bezit een nieuwe gron 
aan de socialistische 
ten goede komt,  

IV. De klassenstrijd 
(sub 30) nog eens schE 
gebracht, ook in zijn di 
als stridrnidd.eL Zijn do€ 
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orden en daarmede 
ever in zijn  revolution-
Zijn komst doet zich 
in Azië als in Europa, 
ereldoorlog droeg een 
akter. Dit wil zeggen 
ening mede moeten  

houden dat de opeenvolgende phasen 
der tegenstellingen zich meer samen-
trekken in de synthese, dat niet het 
beginsel maar wel het tempo ver-
schilt, en daarmede het feitelijk ver-
loop. De arbeidersklasse van heden 
is veel meer ontwikkeld en politiek 
bewust geworden en zal dus in staat 
zijn om bij het veroveren van de 
politieke macht een werkelijke econo-
mische democratie te doen geboren 
worden. Schijnbaar heeft de sociale 
vooruitgang van onze tijd de tegen-
stellingen verzacht, en dit heeft reeds 
velen op een dwaalspoor gebracht ;  
zij willen ,,langs democratische weg" 
de politieke macht veroveren. 
In werkelijkheid spitsen de tegen-
stellingen zich toe, en het Socialisme, 
dat dit verstaat, blijft zijn revolution-
nair karakter getrouw.  

Ill.  ,,Maatschappelijk bezit en beheer 
der voortbrengingsmiddelen" (al.  IV).  
Dit is duidelijke taal, die ook de 
,,arbeider" verstaat. Hier dulden wij 
geen enkele concessie. De beteekenis 
wordt duidelijk door wat aan de aan-
gehaalde woorden voorafgaat: de 
klassentegenstelling. Hieruit volgt, dat 
het privaat-bezit als zoodanig in het 
geheel niet wordt uitgesloten. Slechts 
daar waar het kapitaal een macht 
wordt op zichzelf en zich meester 
maakt van den mensch - kapitalist 
en arbeider - daar wordt het bezit 
dei productiemiddelen een gevaar 
voor de gemeenschap.Wie hier spreekt 
van de, ,voornaamste productiemid-
delen", die tracht het Socialisme 
aannemelijk te maken voor den 
kapitalist en maakt inbreuk op het 
socialistische beginsel, dat begint 
met het kapitaal te vernietigen, ten-
gevolge waarvan ook het privaat-
bezit een nieuwe grondslag vindt en 
aan de socialistische gemeenschap 
ten goede komt,  

IV.  De klassenstrijd wordt in cd. X 
(sub 30) nog eens scherp naar voren 
gebracht, ook in zijn directe werking 
als strijdmiddel. Zijn doel is ,,de Legen 
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V. Het program van 1912 draagt 
nog, geheel in de geest van het 
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Idoel niets, de beweging 
eren dit radicaal omen 
is het einddoel alles. 

m daarop nièt volgen: 
j is niets". Dit leert ons 
tiek. Het bereiken van 

Lijk doel heeft de SD.AP. 
oog verloren en wij 

rots wijzen op alles, wat 
[ie ons zijn voorgegaan, 
derlandschen arbeider 
kt. Hier dreigt evenwel 
En zeer juist laat dan 
e1 op de even aange-
den volgen: ,zodanig, 

hun klassebewustzijn 
zcht tegenover de be-
worden versterkt" Deze 

den hebben weer be-
et einddoel, dat nimmer 
mag worden verloren 

de vakvereenigingen 
Dnder gericht op de ver-
)etere arbeidsvoorwaar-
noet deze zelfstandige 
bonden niet worden ge-
verband met het eind- 
n de politieke partij om. 

iet gevaar, waarop wij 
lden, en dan vervallen 
n licht of in syndicalisme 

in solidarisme ander- 
en N.V.V. hebben in 

dan ook altijd samen-
waren bondgenoten in 
rijd en in de Algemeene 
waren zij paritair ver-
d. 
n ding nooit vergeten 

roef die het kapitalisme 
- en die het feitelijk 

uitgespeeld; wij weten 
r., dat het zal trachten 
ie de wind uit de zeilen 
let schroomt niet daar-
h de naam van Soda-
eigenen, en de verleider 
er dan de sterkste tegen- 

komt aan met mooie 
mpering van de klassen- 
ening en toenadering 
e vakbonden is dat ge-
nkbeeldig, wanneer een 

verbetering der arbeidsvoorwaarden  

S. kapitalisme S. 

• arbeiders  S S 

een • . I S. hen uit te schakelen 
in - strijd a S- eindoverwinning.  

Daarom moeten strategie en taktiek  

samenwerken.nauw  

een is zonder het ander niets. Er 
is enkel verschil in-  prioriteit. De 
strategie d.w.z. de 

even belangrijk en onmisbaar;  het 

 

moet vooropgaan  
a strijdkanover- 

zien, 
 I. irect meer gericht is op het 

einddoel, wat a zelfstandigheid 

en de onafhankelijkheid - vak- 
bonden - schaden.  

vaste
VIL Hiermede staan wij 

, - 

er 1' ': 
Socialisme,

nnairts  
daarmede .  ons  be-

staansrecht als politieke partij  be-
wezen. Laten - t a eenmaal  

in •lle  duidelijkheid vooropstellen:  

niet • democratie  a he

brengen maar 
t Socialisme 
 

Socialisme S .  '- (economische . en  

democratie  

democratisch  S ocialisme • om- 
gekeerd :  
democratie kan niet 

 
I"  vrucht zijn - 

• • democratie,  

• . . .• 5 .- Se S. 

•zullen  daarvoor zekere  

„democ'UH . 

worden  opgeheven.  

ten dage opgeld doet als „demo- 
• dan een stop- 

woord, een "i pen. Onder  

-
mom van politiekè  democratie  

waaronder de kapitalist -  

bevindt bereid  hij  

S.- wordtS 

economische  democratie  dood e- 
drukt. Het intellect 

 neeft de economische factor in de 
wereldgeschiedenis  

bloot  - a:  al moge hij 
in zijn niets ontziende an  

zijn elke grootebeweging  
is als een schommeling, welke enigs-
zins 

 

doorslaat  a • S doorslaan,  
het verderf ' ontdekken 

aan ons, om SI de grondslag,  •'  hij 
gelegd S. 

want hij  

• S_zinS volle  

• U, I a S - - 

Gij zult bij  U.alleen niet leven  

— zoo wordt ons S Si'S 

broodmaar wel bij in de eerste 
S ook dat staatin deze woorden  

te lezen, en in de bede om het  

dagelijksch  • . die voorop ii. 

wordt dit nogeensbevestigd.  Dit is de  
economische democratie. Daarvoor  

moeten offers worden 5 I - 

die kunnen niet met kapitalistische  

• - S S - 

offersdeze „democratisch 
Socialisme—,  dat het proces re vo.  

lutie niet aandurft, ontgaan.  

kan  het nieuweniet  bouwen ••  het 
oude, .- plaats maken  

voor  het nieuwe; men  doet 
nieuwe wijn .  oude  lederen a  

Men wil om de -moeilijkheden heén,  

maar wij moeten er dóór heen. En 
daarom S •' heilige  

„democratische—  rechten,  welke  den 
kapitalist hart 
omdat zij tegelijk  . economische  

waarborgen,vrijheden S lijk I 
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gemeen- 
schap

-- 

inhoudt. beginsel 
 - revolutionnaire  Socialisme,  

dat de moed heeft om wat %waarst  

het zwaarst te laten  wegen, -  
dat zich niet laat afschepen 
• •5 

Terug S . dat is de  

inhoud van het begrip „revolutie-,  

niets meer maar Ieniets minder. 
 S. - 

• S. S Sla 

voor is meer noodig. 

 - . • •- a S. 
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I eischt -  

Socialisme,  

al zijn denken en handelen.  

S U - 

te noemen een  politieke partij, het  

beteekent voor .-  gemeenschap,  
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leent het zijn diepte van overtuiging, lijke omkeer, welke door een econo- 
welke ook door geloof wordt ge- mische democratie zal worden ge- 
dragen en door bezieling. voigd. - Wij staan niet in eigen 
Hoe zijn komst zal zijn, waar en kracht; het Socialisme is er niet om 
wanneer, dat weten wij niet. Wij ons, wij zijn er om het Socialisme, 
weten slechts dat het zal komen om- hetwelk is de menschwording niet 
dat het voortkomt uit die eeuwige in het individueele bestaan maar in 
wereldwet, welke de geschiedenis der de menschelijke gemeenschap. Wij 
menschheidbepaalt.Ookalwaslerniet vragen mannen en vrouwen die 
één socialist op de wereld, dan nog weigeren om te vallen met hun be- 
zou het Socialisme komen. Maar wij ginsel, maar die bereid zijn om te 
moeten de teekenen des tij ds verstaan, vallen voor hun beginsel. Want 
om de revolutie, die komt en die alleen dat waarvoor wij strijden, 
moet komen, op te vangen en aan maakt ons onoverwinnelijk in de 
ons zelf te voltrekken als een geeste- strijd. 
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