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Amsterdam, Januari 1940 

Aan onze abonné 's 

-~ 

Op voortdurende verbetering van ons tijdschrift 
bedacht, hebben redactie en uitgeefster van 
"Socialisme en Democratie" besloten de nieuwe 
jaargang uit te breiden 

van 64 tot 72 pagina's per nummer. 

Deze uitbreiding, die door de belangrijke en 
regelmatige stijging van ons abonnementental 
mogelijk wordt, zal in het bijzonder ten goede 
komen aan de rubriek Boekbesprekingen, terwijl 
zij voorts zal benut worden tot verhoging der 
actualiteit van het tijdschrift door opname van 
korte overzichten der belangrijkste gebeurtenissen 
in de voorgaande maand op verschillend gebied 
m en buiten onze beweging. 

Trots deze uitbreiding en ondanks de stijging 
der exploitatiekosten als gevolg van de tijds
omstandigheden blijft de uiterst laag-gestelde 
abonnementsprijs van f 4.20 per jaar ongewijzigd. 

Wij vertrouwen, dat met de thans ingevoerde 
verbetering de band tussen lezers en tijdschrift 
bij voortduring hechter zal worden. 
Aan veelzijdigheid en actualiteit winnende, zal, 
hopen wij, tevens "Socialisme en Democratie" 
in steeds wijdere kring belangstelling vinden. 
Voor opgave van nieuwe abonné's en van 
adressen, aan welke ons tijdschrift met kans op 
succes ter kennismaking kan worden toegezonden, 
houden wij ons steeds ten zeerste aanbevolen. 
Onze abonné's voor 1940 onze beste wensen 
aanbiedende, verblijven wij 

Hoogachtend, 

Directie N. V. De Arbeiderspers 
Uitgeifster van "Socialisme m Democratie" 



Na een jaar Bij de aanvang van de tweede 
jaargang van ons maand~ 
schrift heeft de redactie be~ 
hoef te aan een korte terugblik. 

Deze biedt tevens gelegenheid een enkele mededeling te 
doen over haar verdere plannen. 
Steeds heeft haar als kern van de lezerskring voor ogen 
gestaan het zgn. kader der moderne arbeidersbeweging. 
Daarnaast hoopte zij vele intellectuelen binnen en buiten de 
rijen dezer beweging aan te trekken. In hoeverre is zij daar. 
in geslaagd? Mag het ant.woord aan de lezers worden ge~ 
laten, dan is er reden tot zekere tevredenheid. Het abonnen. 
tental in de bedoelde kringen bedraagt thans een veelvoud 
van dat, waarmee het tijdschrift begon. Gevaar voor onze 
bescheidenheid schuilt hierin nochtans niet. Te zeer is de 
redactie doordrongen van de hoge eisen, welke haar taak 
stelt, dan dat een gevoel van voldaanheid haar zou kunnen 
bekruipen. ...,,-r-~ ~--;--~~ 
Met de beschikbare ruimte mo~.if \v:otdéij)' .g ë.~~kerd. De 
nood van de tijd dringt al te llbht ,é~n enkel è~lex van 
vraagstukken naar voren tot sçha"de' " WR~ all~)>>.W~re. Wij 
bedoelen de buitenlandse politieke~ s,~~~!l~~~en, de itgebro. 
ken oorlog en wat daarmee samenhlb~~l ts moest 
hieraan worden afgestaan. Toch hebben wlf--er naar ge. 
streefd, niet alleen ter wille van de nodige verscheidenheid, 
doch ook omdat hier een cultuurplicht te vervullen viel, de 
aandacht gericht te houden op het vele, dat in "normale", 
gelukkiger tijden de inhoud van onze strijd, van onze gees. 
telijke arbeid vormt. Daarom zal de lez~r ~~i ~iMr~,en,: 
hebben aangetroffen op het gebied van. k:y~~t e.tl cuî~:t!.vi:J~'7C' .' 
streven was er op gericht om ook hIerbIj z~x~~hro.Q.gehJk 
het demo cratische en socialistische gezichtsplliif tot zijn 
recht te doen komen. Als criterium voor de bijdragen, die 
geplaatst werden en het grotere aantal, dat afgewezen moest 
worden, gold verder, dat beknoptheid, actualiteit en lees. 
baarheid noodzakelijk zijn, doch niet ten koste van het peil 
van behandeling. Dit stelt vooral hoge eisen in ons land, 
waar een hardnekkige traditie nog al te vaak degelijkheid 
met uitvoerigheid vereenzelvigt. 
Op één punt in het bizonder is de redactie met het bereikte 
resultaat ontevreden. En, naar zij eigenlijk hoopt, zal heb 
zelfde met de lezers het geval zijn. In het tumult van het 
heden, dat in een levende periodiek nu eenmaal zijn weer. 
galm moet vinden, is voor rustige critische bezinning op 



dieper liggende vraagstukken van , principiële aard WeInIg 
gelegenheid. Zij had in de afgelopen jaargang, voor zover 
het karakter en beginselen der beweging betrof, nog te 
weinig plaats. Toch zou het maandschrift, dat wil bijdragen 
tot de ideeënvorming in de beweging tekort schieten, indien 
deze zijde van zijn taak niet tot volle ontplooiïng zcu 
geraken. Het democratische socialisme bevindt zich in een 
periode van her~oriëntering, van verdieping ook. Overal, 
waar de politieke en geestelijke voorwaarden voor vrije cul. 
tuurarbeid nog bestaan, wordt hieraan gewerkt. Ook hier te 
lande; zowel om ons te vernieuwen als om velerlei oud mis~ 
verstand en oude vijandschap weg te nemen. De kernge. 
dachten. in het beginselprogram der partij neergelegd, zijn 
no~ allerminst gemeengoed, zelfs niet in de eigen rijen. Ze 
dienen het meer dan tot nu te worden. De redactie stelt 
zich dan ook voor, in de komende jaargang een aantal 
beginselvragen te doen behandelen. Zij zal daartoe - naar 
zkij vertrouwt niet tevergeefs - beroep doen op medewer~ 
king van daartoe geëigende personen. 
Tcyens heeft zij het als een gemis gevoeld voor de lezers, 
dat dezen tot nu toe in het maandschrift naast de kortere 
of langere artikelen ook niet konden vinden een beknopte 
bespreking van actuële feiten of vindingen, zowel op maat. 
schappelijk gebied als op het uitgestrekte veld van geestes~ 
leven en cultuur, waarvan kennisneming bijdragen kan tot 
verrijking van inzicht. Daartoe door den uitgever met een 
vergroting van de omvang van het maandschrift in staat ge~ 
steld, zal de redactie (alweer met een aantal medewerkers!) 
regelmatig verschillende kronieken opnemen, waarin - naar 
zij hoopt - een reeks van beelden zal worden ontrold uit 
de rijke verscheidenheid, welke de nooit rustende arbeid 
van de menselijke geest te zien geeft. 
Zo hoopt de redactie voort te gaan met de beweging, haar 
groei en geestelijke belangen te dienen. Meer nog dan in 
rustiger dagen houdt dit voor allen die daaraan medewerken 
een zware taak in. Het staat immers vast, dat alleen een 
voortdurende toetsing van oude overtuigingen aan nieuwe 
ervaringen tot levende strijdkracht leidt. En wanneer waren 
de ervaringen zo talrijk en zo smartelijk als thans? Toch is 
voortgaan plicht. Een ieder, die zodoende op bescheiden 
wijze zijn deeltje bijdraagt tot de ideeënvorming, welke onze 
practische arbeid moet bevruchten, zij daarom indachtig aan 
het woord van den Joodsen wijze: "Men moet zich elke dag 
vernieuwen om zich te vervolmaken." 
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PROf. J. VAN GELDEREN : .W 

T\Veeërlei Socialisme 
Otto Bauer: Die illegale Par/ei. 

Curt Geyer: Die Partei der FreiheU. 

Parijs 1939. 

De ontwikkeling van de socialistische arbeidersbeweging 
gaat van haar oorsprong af (zo al niet eerder) vergezeld van 
een gestadige polemiek over de grote vraagstukken, welke 
haar bezig houden. Doelstelling zowel als strijdwijze zijn 
telkens opnieuw het onderwerp geweest van bezinning, ge. 
dachtenwisseling en meningsstrijd. Tal van publicaties, welke' 
allengs een boekerij kunnen vullen, bevatten de neerslag van 
deze geestelijke strijd, welke tevens een onafgebroken zelf" 
vernieuwing betekende. Het lijdt dan ook geen twijfel, of de 
crisis, welke de arbeidersbeweging in vele landen sinds de 
opkomst en totmachtkoming van de dictatoriale stelsels (zo. 
wel in Rusland als in Midden.Europa) moest doormaken, zal 
nog geruime tijd de geesten bezig houden van allen, die de 
weg willen vinden naar een hernieuwde en grotere machts. 
vorming. De tijdelijke vernietiging der socialistische evenals 
alle andere oppositionele bewegingen in de rijken der 
moderne despoten dwong en dwingt tot onverschrokken ont. 
leding van de oorzaken der nederlaag en tot opsporing van 
de lessen, die daaruit kunnen worden geput. 
De litteratuur, tot nu toe hierover verschenen, is in het af. 
gelopen j aar verrijkt met een tweetal geschriften, welke om 
hun inhoud zowel als hun onderlinge tegenstelling een grens. 
teken zullen blijken te vormen in de geestelijke ontwikkeling 
der beweging. Het is het boven vermelde programgeschrift, 
door Otto Bauer nagelaten en na zijn dood in de onvoltooide 
vorm, waarin het geschreven werd, door Friedrich Adler uit. 
gegeven en het antwoord daarop van de hand van Curt 
Geyer. De dood van den betreurden leider der voormalige 
Oostenrijkse partij verhindert, dat deze polemiek wordt 
voortgezet, tenzij een ander in zijn gedachtengang werkend. 



de pen mocht opnemen. Doch de beide geschriften zijn met 
zoveel talent geschreven en behandelen het vraagstuk zo 
principieel, dat aan de hand daarvan reeds uiteengezet kan 
worden, welke invloed de dramatische gebeurtenissen der 
laatste jaren op de politieke gezindheid der socialistische 
leiders hebben uitgeoefend. Het is, meen ik, niet te veel gezegd 
om te beweren, dat na de eerste boeken van De Man in geen 
ander geschrift tot nog toe zo scherp en concreet het vraag~ 
stuk gesteld is van de plaats, welke de zgn. "orthodoxe" 
marxistische overtuiging in de arbeidersbeweging zal kunnen 
blijven innemen. Het vraagstuk van de wederopstanding der 
arbeidersbeweging in Centraal-Europa hangt hiermee ten 
nauwste samen. De verzengende gloed, die de barbaarse poli ~ 
tieke strijd van onze dagen uitzendt, heeft deze pennestrijd 
feller dan ooit belicht. Het gaat niet meer om kleinere tak
tische verschillen; het gaat om zijn of niet zijn. 
Twee richtingen hebben zich in de afgelopen jaren steeds 
duidelijker afgetekend: de poging tot hernieuwing van een 
principiëler dan ooit beleden marxisme enerzijds en daar
tegenover de verwerping van dit als onhoudbaar besefte 
stelsel en zijn vervanging door een nieuwe principieel anders 
gerichte fundering en doelstelling der beweging. De verdedi
ging van de beide standpunten kon moeilijk aan betere 
handen worden toevertrouwd. Enerzijds de hoog begaafde 
Weense leider, die ook in de verbanning, na de vestiging van 
het semi-fascisme van Dolfuss, niets van zijn strijdkracht 
verloor en tegenover hem een man, die vooraan staat in de 
onvermoeide pogingen om buiten Duitsland een strijdcen
trum der S.P.D. te handhaven en de Duitse arbeiders zoveel 
mogelijk voor te bereiden op hun taak na de val van het 
Derde Rijk. Wat is de inhoud van deze polemiek en wat 
valt daaruit voor ons in een democratisch land te leren? 
Oppervlakkig beschouwd, schijnt de inhoud der gedachten
wisseling voornamelijk een meningsverschil over een zaak, 
die ons niet rechtstreeks aangaat. Het uitgangspunt wordt 
immers gevormd door de vraag, welke taktiek gevolgd moet 
worden in de illegale strijd, die in Duitsland door de aldaar 
gebleven socialisten kan worden gevoerd. Over die illegale 
strijd is te onzent maar heel weinig gezegd en geschreven. 
Niet alleen omdat het moeilijk is met zekerheid iets te weten 
te komen omtrent de aard en de omvang van die strijd, zijn 
vooruitzichten en kansen, doch bovendien, omdat mede
delingen daarover al te gemakkelijk de machthebbers nuttige 
aanwijzingen zouden kunnen verschaffen ten koste van hen, 
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die met voortdurend gevaar voor hun leven een heroïsche 
worsteling voortzetten. Bovendien valt voor de partijen in de 
democratische landen weinig te leren uit de geheel uitzonder~ 
lijke problemen van taktische aard, welke de illegale bewe~ 
gingen te overwinnen hebben. Nog minder belang hebben 
zij bij die gedeelten van de controverse, welke lopen over de 
vraag of illegale strijd onder de oude leiding mogelijk is dan 
wel of hiervoor geheel nieuwe leiders, in en door de illegali~ 
teit naar voren gekomen, noodzakelijk zijn. Elke beweging 
behoeft onafgebroken aanvulling en vernieuwing van haar 
leiders, doch onder democratische verhoudingen is dit een 
geleidelijk verlopend proces, dat zich niet voordoet in de 
vorm van een breuk en doorgaans evenmin in die van een 
verbitterde personenstrijd, waartoe de noodlottige omschake~ 
ling van een normaal werkende massapartij in een vervolgde 
groep van illegalen aanleiding moest geven. 
Toch zit aan het vraagstuk van de taktiek in de illegaliteit 
en het vraagstuk van de leidersvorming ook een veel alge~ 
menere kant. Voor beide is van het grootste gewicht, van 
welke geest de leiding moet zijn doordrongen en onder welke 
parolen ook de illegale strijd moet worden gevoerd. De be~ 
spreking daarvan brengt de beide opponenten op de alge~ 
mene vraagstukken van beginsel en taktiek, waarmee de 
partijen in de democratische wereld, ook de onze, terdege 
te maken hebben. Daarom ook een enkel woord over het 
uitgangspunt van de gedachtengang der beide schrijvers. 
Otto Bauer poneert de stelling, dat de illegaliteit een phase 
in de ontwikkeling van elke revolutionaire hervormings~ 
partij uitmaakt. Zij stond aan de wieg van bijna alle natio~ 
nale zowel als socialistische bewegingen in de eerste helft en 
omtrent het midden van de 19de eeuw. In Rusland duurde 
zij vrijwel tot de revolutie. Destijds echter bestond de illegale 
toestand voor kleine groepen, voorlopers ener beweging in 
opkomst, terwijl thans het lot om tot een actie in het ver~ 
borgene te zijn gedoemd, aan partijen is overkomen, die een 
vooraanstaande, ja zelfs tijdelijk overheersende plaats in 
het publieke leven van hun land hebben ingenomen. De 
bittere teleurstelling, welke daarvan het gevolg is en de 
ongeëvenaarde verzwaring van de moeilijkheden, waarmee 
ieder individu afzonderlijk, die in de strijd volhardt, heeft 
te kampen, betekent een ware vuurproef voor het gehele 
korps van leiders, kader en volgelingen. Voor Bauer staat 
vast, dat deze ommekeer door het gros der oudere leiders 
niet kon worden meegemaakt en dat een nieuw kader nodig 
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iS, ' dat onder de nieuwe verhoudingen de in stand gehouden 
testen der beweging met zijn geest doordringen moet. In feite 
nadert Bauer met zijn eis van een nieuw hecht aaneengeslo. 
ten kader, dat zichzelf door zorgvuldige schifting der aan. 
'wezige krachten aanvult, het type van de leiding zoals dit 
dertig jaar tevoren door Lenin onder de leuze van het 
"democratische centralisme" was geformuleerd. Ook in de 
strijd ·tegen het Czarisme rekende Lenin alleen op de moge. 
lijkheid van een straffe centrale leiding van een betrekkelijk 
klein kader, dat als zuurdesem werkte in het grote lichaam 
van het Russische rijk en de daar in de verdrukking levende 
arbeidersmassa's. Slechts houdt Bauer staande, dat ook onder 
zulke omstandigheden nog een democratie in de beweging 
zelve gehandhaafd kan worden - ' praktisch het enige punt, 
waarop hij in zijn denkbeelden van de communisten 'van 
vóór 1 September 1939 in de strijd tegen het fascisme af~ 
wijkt - en wel door middel van een vrije gedachtenwisseling 
over de te volgen taktiek. 
Hier zet reeds aanstonds de critiek van Curt Geyer in. Hoe 
is, zo vraagt hij zich af, bij zulk een gecentraliseerde leiding 
nog. van enige democratie sprake? De poging van Bauer om 
zich hiermede vrij te houden van de figuur en werkwijze der 
bolsjewistische partij, zoals deze onder Lenins persoonlijke 
leiding in de jaren vóór 1917 heeft gearbeid,. moet z.i. vol~ 
strekt falen. Bauer legt het zwaartepunt op "de leiding" als 
apparaat en ziet daarbij geheel voorbij, dat tenslotte niet de 
structuur van het apparaat over kracht en werking daarvan 
naar binnen en naar buiten beslist, doch de vraag, of mensen 
met ware leiderscapaciteiten beschikbaar zijn. Lenin over~ 
heerste door de kracht van zijn vulkanische persoonlijkheid 
liet gehele apparaat. Ontbreekt zulk een figuur, dan heeft 
het gehele "centralisme" zijn zin verloren. Dat Bauer hierbij 
het persoonlijke element over het hoofd ziet, acht Geyer 
tekenend voor zijn gehele gedachtengang. Bauer denkt in 
'maatschappelijke categorieën: Hij leidt de inhoud en vorm 
ivan de strijd door redenering af uit maatschappelijke en 
meer in het bijzonder economische factoren. Op die basis 
moet "natuurnoodwendig" een bepaald beginsel, een bepaal. 
de partijstructuur en een daarmee samenhangende strijdwijze 
'ontstaan. Tegen dit uit zijn "economistisch determinisme" 
voortkomend dwangbuis van conclusies komt Geyer met 
klem op. Het moet leiden tot de . noodlottige figuur, dat de 
groep, die zich in het bezit van het juiste inzicht weet of 
waant, zich op grond daarvan gevoelt en gedraagt als de 
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aangewezen leidster in de strijd. Zij verzekert zich uit eigen 
wil van apparaat en leiding en dwingt zich aan de grotere 
groep der vertrouwensmannen der arbeiders op. Hoe kan 
ze dat bereiken, waar zij toch niet over materiële machts. 
middelen beschikt? Bauer verwacht dit resultaat Vlin scho. 
ling, d.w.z. een bepaalde zienswijze moet van boven af kader 
en volgers worden ingeprent; een zienswijze, die de strijdlust 
en het enthousiasme aanwakkert en zodoende de arbeiders. 
klasse voorbereidt op de nieuwe strijd tegen het fascisme. 
Waaruit kan die scholing volgens Bauer anders bestaan dan 
uit een consequent dogmatisch verscherpt Marxisme, dat 
deze elite doordringt en dat het in populaire vorm naar 
beneden verder doorgeeft. 
Voor Bauer immers staat het vast, dat de historisch mate. 
rialistische analyse van de economische en politieke ontwik. 
keling sinds de wereldoorlog door de feiten is bevestigd. 
Het fascisme wordt door hem beschouwd als de laatste 
phase van het kapitalisme, dat tot dit stelsel zijn toevlucht 
neemt uit zelfbehoud, als verweer tegen de steeds machtiger 
wordende arbeidersklasse, welke door haar klassenstrijd dit 
kapitalisme bedreigt. Het fascisme kiest het naakte geweld 
als verweermiddel, breekt de organisaties der arbeiders en 
ontneemt hun de burgerlijke en staatkundige rechten, welke 
zij in de voorafgaande periode van strijd hebben veroverd. 
Hierdoor wordt. de illegale actie de voorbereiding voor de 
totalitaire eindstrijd tegen fascisme en kapitalisme beide, 
welke slechts met de overwinning der arbeidersklasse eindi. 
gen kan. In die strijd behoeft zij weliswaar steun van andere 
groepen, boeren, kleinburgerij en intellectuelen, die evenzeer 
vijandig staan tegenover een fascisme, dat allen onderdrukt, 
doch zij zullen aan die strijd alleen deelnemen, indien en 
naarmate de arbeidersklasse zich haar eigen taak in deze 
bewust is. M.a.w. de "nieuwe geest", welke naar Bauer's in~ 
zicht, kader en beweging moet doordringen om nieuwe per~ 
spectieven te openen en nieuwe overwinningen mogelijk te 
maken, is op de keper beschouwd, de oude orthodoxe geest. 
Het nieuwe schuilt alleen hierin, dat deze gezindheid zich 
onder de "revolutionaire" verhoudingen, door het fascisme 
geschapen, ten lange leste weet te bevrijden van alle refor~ 
mistische aarzelingen en alle halfslachtigheden, waarmee de 
beweging in de jaren der legaliteit behept was. De oude 
overtuiging, voor welke Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht 
de dood zijn ingegaan, dat de "revolutionnaire energie" der 
arbeidersklasse bevrijd zou worden en zou zegevieren, in~ 
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dien het slechts gelukte de reformistische leiding af te schud. 
den, is bij Bauer ongeschokt blijven voortbestaan. Het is 
deze geest, waartegen Geyer zich, juist op grond van de 
vele en bittere ervaringen van de afgelopen jaren, met kracht 
teweer stelt. 
Tegenover Bauer's gesloten betoog stelt Curt Geyer een 
visie, welke op alle punten van de bovenstaande grondi~ 
verséhilt. De aard van het fascisme, de rol van het kapita. 
!isme, de taak der arbeidersklasse, aard en inzet van de strijd 
en de te volgen taktiek, alles is anders, geheel anders dan 
Bauer ze stelde. Hier is in waarheid niet meer sprake van een 
gradueel verschil, van twee richtingen, welke naast elkaar 
in één partijverband kunnen bestaan en werken. Hier is 
sprake van tweeërlei socialisme. 
De fundamentele overtuiging, welke Otto Bauer tot zijn 
zekerheden en conclusies leidde, ziet Geyer in wat hij noemt 
het economisch monisme van Bauer's opvatting. Afkomstig 
uit het Communistisch Manifest en aangevuld met Leninisme 
is Bauer's conceptie een dogmatisch zuiver toegepaste klas. 
senstrijdleer. Zij herleidt de politieke strijd van onze dagen 
tot de botsing van economische categorieën, waarin de mens 
en zijn idealen slechts de rol speelt van exponent van histori ~ 
sche, met natuurnoodwendigheid werkende krachten. In dit 
verband wijst Geyer op het element van moed gevende zelf. 
begoocheling, dat steekt in dit geloof aan een automatisch 
verlopend historisch proces, waarop H. de Man reeds 
vroeger de aandacht vestigde. Is het fascisme de laatste 
phase van het kapitalisme? Geyer ontkent het, omdat deze 
gelijkstelling het eigen politieke en psychologische karakter 
van het fascisme ten enenmale miskent. Het zijn volstrekt 
niet de landen van het verst ontwikkelde kapitalisme en 
evenmin die waarin de kapitalistische klasse de grootste 
macht bezit, waar het fascisme uitbreekt. Daarom is het 
evenmin de bijzondere taak der arbeidersklasse als zodanig 
om de strijd tegen het fascisme als politiek stelsel te voeren. 
Die strijd is geen klassestrijd in de 19de~eeuwse zin van het 
woord. De geestelijke ontreddering en de maatschappelijke 
ontwrichting, welke door de oorlog zijn ontstaan in de 
staten, die deze oorlog verloren of (zoals Italië) de druk, die 
daardoor op het maatschappelijk leven gelegd werd, niet 
konden doorstaan, hebben deze politieke dwangstelsels 
voortgebracht, die hun weerga in de geschiedenis -der laatste 
eeuwen zoeken. In stede van de hoogst ontwikkelde en door 
het proletariaat bedreigde kapitalismen, zijn het veeleer die 
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staten, waar de democratie nog jong was en niet door lange 
traditie verankerd in de ziel van het volk. Het fascisme is 
een politiek en massa~psychologisch verschijnsel, niet een 
economische phase. Het bedreigt niet de arbeidersklasse als 
klasse, doch het bedreigt de moderne mens en zijn gehele 
beschaving. Waar het overwint, vernietigt het de basis zelf 
der vVest~Europese cultuur, welke geworteld is in geestelijke 
vrijheid en zelfontplooiïng. 
De gedachtengang door het Marxisme ontwikkeld onder de 
verhoudingen van de 19de eeuw, toen de burgerlijke staat 
ongeschonden bestond of nog in opkomst was en het kapita. 
lisme zich snel tot overheersende productievorm ontwikkel. 
de, moest tegenover de geheel anders geaarde politieke toe. 
standen van na de oorlog ten enenmale tekort schieten en 
als leiddraad in de politieke strijd jammerlijk falen. De 
proletarische klassestrijd ontwikkelde zich onder een vrij 
kapitalisme, dat "eigenwettelijk" heerste. Dit kapitalisme is 
verdwenen. Nergens grondiger dan in de totalitaire staten, 
waar de bezittende klasse evenzeer weerloos aan de staats. 
almacht onderworpen is als de arbeiders. Hieraan doet het 
feit, dat kapitalisten aanvankelijk het nationaabsocialisme in 
fatale kortzichtigheid steunden, in de hoop daarmee de 
strijd der arbeiders afbreuk te doen, niet af. Eenmaal aan de 
macht gekomen overheerste en verdrukte de fascistische 
heerser de beide eertijds strijdende klassen. De staat als 
machtsinstituut maakt zich onder het fascisme zelfstandig en 
plaatst zich tegenover en boven de maatschappelijke groe. 
pen. Hiermee hangt de diepgaande verandering samen, dat 
onder de 19de eeuwse verhoudingen de binnenlandse politiek 
in elke staat en dus ook de strijd tussen sociale klassen 
primair was en de buitenlandse politiek slechts een aanhang. 
sel van de binnenlandse politieke verhoudingen vormde. Nu 
is dit omgekeerd. Sinds jaar en dag is de buitenlandse poli. 
tiek primair geworden en drong zij de vraagstukken van 
binnenlands beleid in elke staat naar de achtergrond. Hier. 
mee is de aard van de politieke strijd onzer dagen verscho. 
ven en is de inzet daarvan verdiept. Deze inzet raakt de 
grondsla·gen zelf der cultuur, welke gehandhaafd en beveiligd 
moeten zijn alvorens van enige strijd om het materiële lot 
der massa sprake kan wezen. Het gaat kortom om de hand. 
having van de humanistische elementen uit onze beschaving, 
welke in een strijd van eeuwen tot stand kwamen, in de 19de 
eeuw ten onrechte verzekerd leken en thans opnieuw ten 
ernstigste worden bedreigd. 
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In die strijd heeft zeer zeker óók de arbeidersklasse haar 
taak. Niet echter in tegenstelling tot andere klassen, maar 
juist omdat ook haar diepst gewortelde tradities stammen 
uit de cultuur van WesbEuropa, met haar gestadig groeiende 
vrijheid. Als zodanig was de drang naar gelijkberechtiging, 
naar maatschappelijke verheffing en grotere mogelijkheden 
van individuele ontplooiïng een streven, dat - geestelijk ge~ 
sproken - rechtstreeks voortkwam uit het liberalisme in zijn 
strijd tegen ongelijkheid en onderdrukking. Elke leer, welke 
in deze thans hernieuwde worsteling tussen dwang en vrij~ 
heid vruchtbaar zal kunnen ingrijpen, zal eerst zelve haar 
verhouding moeten bepalen tot dit nieuwe probleem, waar~ 
voor de huidige mensheid zich ziet geplaatst. Hierin nu faalt 
de dogmatiek van het Marxisme ten enenmale. Het kent 
door zijn economische eenzijdigheid, in feite geen ideeën, 
slechts ideologieën, d.w.z. denkbeelden, overtuigingen, die de 
noodwendig bepaalde afspiegelingen zijn van een econo< 
mische ontwikkeling, die zich als een natuurproces voltrekt. 
Het heeft daardoor in de grond der zaak geen verhouding 
tot de vrijheid, omdat het de menselijke persoonlijkheid 
miskent. Daardoor negeert het tevens de wezenlijke motie~ 
ven, die de socialistische beweging deden ontstaan en ook in 
een nieuwe phase zichzelve doen blijven. Zij is een histo~ 
rische en daarom gestadig veranderende belichaming van 
wat als een eeuwige trek door de geschiedenis der mensheid 
gaat: de drang naar vrijheid. Door dit te miskennen en tot 
een economisch proces te versimpelen, ontaardt de conse~ 
C)uent Marxistische gedachtengang in zijn agressieve vorm 
zo gemakkelijk in een dictatuur in de partij, die als voor~ 
hoede de arbeidersklasse geestelijk aan zich tracht te onder~ 
werpen en eenmaal zegevierend - gelijk in Rusland - tot 
consequente dictatuur over het gehele volk uitgroeit. Stalin 
is de voortzetter van die lijn, die van het Communistisch 
Manifest over Lenin voerde naar het huidige Rusland. 
De sociaal~democratische partij, aldus Geyer, verschilt in 
wezen van zulk een dogmatische klassenstrijd~stoottroep, 
waartoe Bauer haar zou willen vervormen. Zij is en blijft 
vóór alles een in de massa gewol"telde vrijheidsbeweging, 
waarin plaats is voor verschillende opvattingen en stromin~ 
gen, mits op de basis ' der democl"atische en humanistische 
overtuiging. Daardoor ziet zij onder de huidige verhoudin~ 
gen, welke door de strijd op leverr en dood · tussen fascisme 
en democrll.tie worden beheerst, haar plaats allereerst- binnen 
elk volks geheel naast al die andere groepen en geestelijke 
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bewegingen, welke evenzeer tegen de dictatuur zijn gek~nt. 
De klassenstrijd treedt terug voor die om het herstel van-de 
democratie in al die landen, die zoals Duitsland, haar hebben 
verloren. Geen vervanging van de reactioI}aire di.ctituur van 
heden door een zich revolutionair noemende dictatuur van 
morgen, doch Verrtietiging van elk op geweld rustend bewind 
en wederopbouw van de georganiseerde zelfregering van het 
gehele volk. 
Deze instelling brengt ook voor de strijd in de democratieën 
haar vèr reikende consequenties mede. Ook dáár vervult de 
arbeidersbeweging haar natuurlijke taak, als zij de uit het 
liberalisme stammende tradities van vrijheid, redelijkheid. 
verdraagzaamheid handhaaft en verdedigt. Dit sluit in een 
tijd, waarin alle democratieën bedreigd worden, tevens de 
erkenning in van, een nati(;male saamhorigheid, welke als 
overkapping van de nationale : geschillen en tegenstellingen 
wordt aanvaard. Binnen het r~a~ daarvan echter heeft de 
sociaal~democratie haar eigen -voorwaartsstuwende maat
schappelijke taak. Deze vloeit voort uit haar diepgewortelde 
overtuiging, dat op een basis van armoede en bestaans~ 
onzekerheid voor de massa des volks, de vrijheid niet duur~ 
zaam is te handhaven. M.a.w. de democratie heeft het socia~ 
lisme nodig voor haar uitbouwen vervolmaking; het socia
lisme kan de democratie niet missen, omdat de verwezen~ 
lijking der socialistische gedachte slechts in vrijheid mogelijk 
is. Deze twee~eenheid is de sociaal;democratie zich door de 
tegenslagen en ineenstortingen in de afgelopen jaren dieper 
dan ooit bewust geworden. In de strijd daarvoor met verwer
ping der oude dogmatiek een georganiseerde macht te 
vormen, welke tevens aanvurend werkt op allen, die de vrij. 
heid willen, is een taak, welke haar bestempelt tot de partij 
der vrijheid, die zij geweest is en die zij wil blijven. 

Noot der redactie: 

N aar aanleiding van het artikel van W. H. Vliegen 
over Industrialisatie (Socialisme en Democratie, 
Nov. '39) ontvingen wij een brief van Ir. Bölger, 
die wij in onze volgende aflevering zullen publi: 
ceren, tezamen met Vliegen's antwoord. 
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Economische 

problemen 
van Nederland in 
oorlogstijd * ) 

DOOR DRS. J. S. CARMIGGEL T 

Het uitbreken van de oorlog heeft de economische politiek 
van ons land een aanmerkelijke koersverandering doen 
ondergaan. Het gelijkblijvend doel van elke economische 
politiek, te weten het zodanig beïnvloeden van de omstan
digheden, waarin de organen van voortbrenging en verdeling 
hun werk moeten doen, dat een zo gunstig mogelijk nut
tig effect voor de volkswelvaart wordt te weeg gebracht,. 
moet thans in een abrupt gewijzigde wereldsituatie nage; 
streefd worden. Het gaat er nu, in tegenstelling tot de voor
afgaande depressieperiode, niet meer om de Nederlandse 
bedrijvigheid te beschermen tegen ontwrichtend-overvloe; 
dige toevoer van buiten. Het probleem is thans te voor
komen, dat de kleine neutrale staat te midden der mogend; 
heden, die met elkaar op voet van oorlog staan, onder een 
tekort aan behoeftenbevredigingsmiddelen te lijden zal 
hebben. 
Het verschil is groot, maar de wezenlijke vraagstukken, die 
zich bij uitvoering dezer koersverandering voordoen, zijn 
niet onaangekondigd gekomen. Bij de bepaling van richtin~ 
en vormen der economische politiek stonden zij reeds ge; 
ruime tijd op de achtergrond, maar zij lieten ruimte voor 
verschillen van inzicht en voor de practijk van het compro< 
mis. 
Of en in hoeverre de vruchten van de internationale ver
deling van arbeid nog konden worden geplukt, hetzij door 
toepassing van het middel der vrijhandel, hetzij door toe-

*) Eerste gedeelte van een praeadvies uitgebracht voor de Economische 
Sectie van de Socialistische Vereniging ter Bevordering van de Studie 
van Maatschappelijke Vraagstukken en besproken in de vergadering van 
18 November 1939. Op sommige punten bijgewerkt en aangevuld. 
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passing van het middel der geordende ruil, dan wel of de 
weg der zelfvoorziening moest worden ingeslagen, bleef tot 
voor kort een vraag, die van geval tot geval en dus zigzags~ 
gewijze en inconsequent werd beantwoord. Of den N eder~ 
lands en ondernemer kon worden toegestaan eigen gedrags~ 
lijnen te trekken en te volgen, bleef een onderwerp van felle 
discussie, al ging de ontwikkeling der dingen onafwend~ 
baar in de richting van steeds verdere inperking van het 
zelfb eschikkings rech t. 
De tijd van vergelijking van deze soort beginselen op het 
economisch~politiek gebied is thans goeddeels voorbij. N a~ 
genoeg zonder protest is de landsoverheid in enkele weken 
gegroeid tot een alomtegenwoordigen regelaar van het 
economisch leven. 
Wij hopen in dit geschrift te schetsen hoe zij haar taak heeft 
opgevat en welke resultaten tot nu toe bereikt werden, maar 
wUien reeds aanstonds opmerken, dat het doorslaan van de 
balans der overheidspolitiek naar de nationale planhuishou~ 
ding van zeer grote betekenis is voor de voorstanders van 
consequente ordening, waartoe wij in de eerste plaats de 
sociaal~democraten rekenen. Niet omdat strekking en vorm 
van deze oorlogsplanhuishouding met hun maatschappelijke 
wensen zouden overeenstemmen1

), maar omdat zij de tech~ 
niek der planhuishouding zullen zien gedemonstreerd en 
zich een scherper omlijnd beeld van wat in vredestijd wen~ 
selijk en bereikbaar zal zijn, zullen kunnen vormen. 
De nieuwe oriëntering der regeringspolitiek sluit dan ook 
geenszins in, dat de sociaabdemocratie bij voorbaat elke 
uitbreiding der regeringsbemoeiing, al was het maar ter 
wille van het leerrijke experiment, zal toejuichen. De volks~ 
huishouding is nu eenmaal geen laboratorium. Hoofddoel is 
het bereiken van een zo rechtvaardig, evenwichtig en gelijk> 
matig mogelijke behoeftenbevrediging van ons volk in deze 
ernstige tijd en bij het bepalen van de rangorde der te dienen 
belangen zal de sociaal.democratie niet nalaten waar nodig 
haar stem te doen horen. 

De stand van zaken in Augusfus. 2
) 

De bedrijvigheid vert.oonde in de eerste acht maanden van 
1939 een gestadige toename. Deze bedrijvigheid voltrok zich 

') In het voorbijgaan zij vermeld, dat De Nederlandse Werkgever (num
mer van 19 October) het uiteraard zo heeft willen verstaan . 
") Wij stellen er prijs op, onze collega's drs. W. Wienbelt en C. F. Roosen 
schoon voor de medewerking op sommige punten te danken. 
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met name in dat deel van de voortbrenging, dat . bestemd is 
productiemiddelen te vervaardigen, maar dat in deze tijden 
in de vraag naar oorlogsmateriaal voorziet. De prijsontwik~ 
keling op de grondstoffenmarkten droeg eveneens de teke. 
nen van de bewapeningswedloop: rubber en metalen bleven 
zich op hoog niveau bewegen; t.arwe, maïs, suiker, katoen 
en koffie vertoonden inzinkingen. 
Voor Nederland trad het bijzonder karakter van de herstel. 
beweging minder duidelijk aan de dag. Alhoewel de ver~ 
dedigingsvoorbereiding een voorname rol speelde, deelde de 
groei der bedrijvigheid zich ook mede aan bedrijfstakken, 
die niet rechtstreeks hiervan profiteerden. "Schakelt men 
seizoeninvloèden -uit, dan kan men rekenen, dat midden 1939 
à van het aantal werklozen, dat drie jaar vroeger geregi~ 
streerd werd, weer aan het werk gegaan was; gerekend naar 
het bedrag der verkochte rentezegels was de bedrijvigheid 
met rond à toegenomen. Het aantal werklozen (tewerkgesteh 
den meegerekend) was midden 1939 in vergelijking met het 
hoogtepunt van 1936 verminderd: in de metaalnijverheid met 
40 %, in het bouwvak met 40 %, in de gezamenlijke indus~ 
trieën van consumptiegoederen met 34 %, in de groep han~ 
del, verkeer, vrije beroepen met 29 %, in de landbouw met 
27 %, onder de "overigen" met 20 %. Met uitzondering van 
de landbouw, waar de werkgelegenheid een tamelijk grillig 
verloop had, vertoonden alle groepen vooral ook in de eerste 
helft van 1939 een vrijwel algemene vooruitgang." 3) 

Het algemene indexcijfer der groothandelsprijzen bewoog 
zich in de eerste acht maanden van 1939 om een vast cen~ 
trum (70), dat der afgewerkte producten vertoonde weinig 
beweging, dat de grond~, hulp~ en voedingsstoffen liep onge. 
veer a punt op. 
De cijfers betreffende de in~ en uitvoer van goederen ver~ 
toonden, vooral naar de waarde beoordeeld ten opzichte 
van de eerste twee derden van ]938, hoopgevende verleven ' 
diging. 
De oorlog, met de daaruit voor Nederland voortvloeiende 
gevolgen deed zijn intrede dus in een in opgang zijnd 
economisch milieu, waarbij echter niet vergeten mag 
worden, dat de opgang door de oorlogsverwachtingen be~ 
vorderd was. 

3) Economische en Sociale Kroniek van het C. B. S. Augustus 1939. 
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Onmiddellijke oorlogsgevolgen. 

Wie uit de maandstatistiek van in~, uit~ .en doorvoer over 
September 1939 wil opmaken, hoe zich het Nederlandse 
handelsverkeer met het buitenland gedurende de eerste 
oorlogsmaand heeft gedragen, wordt slechts ten dele be. 
vredigd. Immers de scheiding tussen de vredes~ en de 
oorlogstoestand is in economisch opzicht niet op een dag ' 
nauwkeurig aan te geven. Reeds voor de opening der vijande. 
lijkheden oefenden de naderende onheilen hun werking uit 
(voorraadvorming) en de cijfers over September bevatten 
ook cijfermateriaal over de laatste dagen van Augustus. 
Toch is uit de statistische gegevens over September wel 
iets op te maken omtrent het onmiddellijk effect. 
In de eerste plaats ziet men de hoeveelheid uitgevoerde 
goederen sterk (44 %) dalen ten opzichte van Augustus. 
N aar de waarde is de daling niet zo sterk; zij slaagt er 
althans niet in het totaal over negen maanden beneden dat 
van 1938 te brengen. De invoer daalt naar waarde en hoeveel. 
heid met ongeveer 16 % . 
Beziet men in. en uit~voerwaarde per ton, dan vertoont, 
merkwaardigerwijs, het Septembercijfer voor de invoer geen 
stijging; de uitvoerwaarde per ton is echter met bijna één 
derde gestegen. 
De verklaring hiervoor zal wel gelegen zijn in het feit, dat 
de in September aangekomen zijnde goederen in Augustus 
of nog vroeger verscheept waren en derhalve tegen de voor. 
oorlogse prijzen, vrachten en verzekeringspremies te boek 
staan, terwijl voor de goederen, die in September ons land 
verlieten de nieuwe prijzen reeds golden. 
Hoe het ook zij: de stijging van ons prijzenpeil in September 
valt hieruit niet af te leiden. Zulks is wel mogelijk bij be. 
schouwing van de indexcijfers der groothandelsprijzen. Men 
ziet dan het algemene indexcijfer een zeven procent oplopen, 
bij welke stijging de voedingsmiddelen lichtelijk, de afge. 
werkte producten in sterker mate achter b1~jven, maar die 
gemiddeld door de grondstofprijzen voor de afzonderlijke 
industrietakken worden overtroffen, waarbij de (gelijk. 
gebleven) grondstoffen voor de chemische bedrijven en de 
sterk (resp. 35 en 24 pct.) gestegen grondstoffen voor het 
leder. en houtbewerkingsbedrijf extremisten zijn. 
De kosten van levensonderhoud vertonen in de eerste 
oorlogsmaand een strijging van 1,9 %. Hierbij dient 
echter in aanmerking te worden genomen, dat het budget 
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van een betrekkelijk welvarende arbeidersgroep tot uit. 
gangspunt is genomen. Voor de nog minder koopkrach~ 
tigen zal de stijging momenteel wel iets hoger zijn. Wan~ 
neer men uit deze cijfers enige gevolgtrekking mag maken, 
dan moeten deze zijn, dat de prijsstijging in Nederland 
in het algemeen zijn oorzaak niet vindt in een feitelijke 
stijging der prijzen van de in September uit het buitenland 
ingevoerde goederen, maar eerder in anticipatie van de 
handel in Nederland op oorlogsprijsverhogingen. Anderdeels 
zijn de reeds gevormde binnenlandse voorraden van import. 
en andere goederen klaarblijkelijk op vervangingsprijs ge. 
waardeerd. Voorts heeft zich zowel bij handel en industrie 
als bij het verbruikend publiek een klemmende vraag tegen. 
over een ontoereikend aanbod geopenbaard. Verder bleken de 
oorlogsopslagen niet in alle bedrijfstakken en in alle trappen 
der productiekolommen in gelijke mate onmiddellijk over~ 
wentelbaar. Tenslotte zijn blijkbaar de regeringsmaatregelen 
tegen prijsopdrijving niet zonder effect geweest. De cijfers 
voor de latere maanden leggen uiteraard een zwaarder 
accent op de prijsstijging der invoergoederen en geven een 
doorwerking der prijsverhogingen naar de fabrikaten te 
zien. Een overzicht van de invloed welke het intreden van 
de nieuwe toestand op de bedrijvigheid hier te lande had, 
werd het eerst, in zeer voorlopige vorm gegeven door de 
Amsterdamse Bank (16 October), later in het Economisch~ 
Statistisch Maandbericht per 31 Ooctober en in het Maand~ 
schrift van het Cent.raal Bureau voor de Statistiek. Het 
was meer onder de moeilijkheden van het verstoorde con~ 
tact met buitenlandse markten dan onder gebrek aan op. 
drachten, dat de verschillende bedrijven te lijden bleken te 
hebben. Nijverheid en landbouw lieten een geringe toe. 
name der werkgelegenheid zien. Over de gehele linie steeg 
de werkloosheid evenwel enigszins. 
Tekenen, die erop wijzen, dat er op beduidende schaal ge. 
hamsterd is zijn te vinden in de indexcijfers van de omzetten 
in het winkelbedrijf, die zieh bij voorbeeld voor de week 
van 28 Augustus tot en met 2 September 40 à 45 pct. boven 
het normale bewogen en in de opbrengsten der rijksmiddelen 
in October, in het bijzonder in de opbrengsten der suiker. 
en wijnaccijnzen, die zich sedert Augustus met 80 % en .. .. 
1560 % vergrootten. 
Onze agrarische export werd getroffen door de zeer ver. 
minderde transportgelegenheid, door onverwachte bepalin. 
gen van het buitenland (de daling van het pond en het 

16 



uit. 
lCh~ 
'an~ 
~en, 

and 
ijke 
and 

de 
eels 
ort. 
ge. 
trie 
~en. 

1 de 
pen 
ver~ 

~len 
fers 
'der 
een 

te 
van 
1ad, 

de 
sch. 
md~ 
Het 
~on~ 

op. 
l te 
toe. 
teeg 

ge. 
ttcn 
reek 
,ven 
elen 
ker. 

ver~ 

llin. 
het 

Wat in 1939 niet gebeurde: De rush op de Bank 

Engelse invoerverbod voor sierteeltgewassen) en door 
Nederlandse uitvoerverboden. 
In landbouwkringen heerst ongerustheid over de aanvoer 
van krachtvoeder voor het vee en van kunstmest. De fatale 
uitwerking van de nieuwe toestand op dat deel van ons 
bedrijfsleven, dat zijn arbeidsveld in letterlijke zin in de 
wereld vindt (men denke aan onze rederijen en aan inter~ 
nationale handelsondernemingen als de wolfirma Fuhrmann) 
is zonder meer duidelijk. 
Tenslotte stippen wij aan, dat het uitbreken van de oorlog 
niet gepaard is gegaan mef een crisis op de geldmarkt. De 
actieve hulp van de Nederlandse Bank bij de financiering 
van de vlottende staatsschuld was maar korte tijd no.dig; al 
spoedig toonden zich de particuliere banken bereid aan. 
merkelijke bedragen aan schatkistpapier op te nemen en kon 
de centrale bank zich weer tot haar herdisconteringsfunctie 
bepalen. De effectenbeurs heeft zich, na een aanvankelijk vrij 
hevige speculatie in "war. babies" tarp.elijk rustig gedragen. 

Overh(i:?idsproblemen. 
De landsoverheid zag zich bij het intreden van de oorlogs~ 
toestand voor een lange reeks problemen geplaatst, waarvan 
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wij er vier willen noemen: prijscontrole, doelmatige ver~ 
deling, bevoorrading en heroriëntering van het productie~ 
apparaat. Prijscontrole is nodig ter stabilisering van het 
economisch leven en ter voorkoming van sociale verschui~ 
vingen. De regering beschikte sedert 24 Juni 1939 over de 
Prijsopdrijvings~ en Hamsterwet. Deze wet laat het geven 
van uitvoeringsvoorschriften geheel over aan den minister 
van economische zaken. Zo maakte deze in de eerste Sep~ 
temberdagen bekend, dat iedere verhoging van prijzen boven 
het peil, dat voor de artikelen gold in de maand Augustus 
1939, tenzij deze door een aantoonbare verhoging van de 
kostprijs gemotiveerd is, wordt beschouwd als prijsopdrij~ 
ving in de zin van de wet. Deze formulering hield de minis~ 
ter in zijn oekase van 26 September vast, maar toch scheen 
het, dat de stroom van adressen, waarmede belanghebbenden 
hem tot de zgn. "vervangingswaardetheorie" hebben trach~ 
ten te bekeren, tot enige toevoegingen genoopt, die de 
scherpste puntjes van deze in de eerste tijd voor de handel 
zo strenge bepaling wegnamen. Men las namelijk, dat de 
minister, ten einde te voorkomen, dat schade werd geleden, 
o.a. ten gevolge van verkoop van hetzelfde artikel tegen ver~ 
schillende prijzen, verzoeken om deze bezwaren te onder~ 
vangen zou onderzoeken en voor de daarvoor in aanmer~ 
king komende artikelen of groepen van artikelen een billijke 
regeling zou treffen. 
Deze zinsnede, hoewel op zichzelf in het vage blijvende, 
leerde toch, dat er terzake van de prijsopdrijving minstens 
drie gezichtspunten tegenover elkaar staan. De verbruikers 
willen, dat zo lang mogelijk de prijzen op het oude peil 
blijven. De handel, voor zover niet op speculatiewinst uit, 
vraagt toestemming tot een zodanige prijsopslag, dat hij, 
wanneer de bestaande voorraden zijn uitgeput, eenzelfde 
hoeveelheid (inmiddels duurder geworden) goederen kan in~ 
kopen. De regering wil dit laatste niet: zij is tegen de 
daaruit voortvloeiende sprongsgewijze prijsaanpassing. 
Slechts als men zijn voorraden in feite heeft aangevuld en 
kan bewijzen, dat men meer heeft moeten betalen dan 
voorheen, mag de verkoopsprijs dienovereenkomstig stijgen. 
Dus geen prijsaanpassing bij voorbaat en geen verschaffing 
van bedrijfskapitaal aan de handel door de afnemers. 
Men voelt welke practische moeilijkheden dit standpunt op~ 
levert: de handelaar met kleine voorraad moet spoedig tot 
aanvulling tegen hogere prijzen overgaan en krijgt toestem~ 
ming om zijn verkoopprijzen te verhogen. De handelaar, die 
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over een ruime voor
raad beschikt, wordt 
verplicht op ditzeU. 
de ogenblik tegen de 
oude prijzen te blij ; 
ven verkopen. Het 
publiek ziet het ver. 
schil en beschul. 
digt de handelaar 
met de hogere prij. 
zen van prijsopdrij. 
ving. Ten onrechte, 
want hij heeft de 
voorschriften trouw 
gevolgd. Wat blijft 
daarentegen den handelaar, die over grote voorraden be~ 
schikt over? Hij moet, in onderscheid met zijn vakgenoten, 
die al moesten inkopen, goedkoop blijven verkopen tot zijn 
voorraad uitgeput is, of hij moet de voorraden acht.erhouden. 
Het laatste wordt als verderfelijke speculatie bestempeld. 
De minister nu heeft dit gevolg van de strikte toepassing der 
prijsopdrijvingsbepalingen gezien en erkent, blijkens de toe~ 
voeging van 26 September, de bezwaren tegen het gelijktijdig 
bestaan van uiteenlopende prijzen voor hetzelfde artikel. 
Echter juist omdat er door zijn voorschriften verschillende 
prijzen tegelijk gelden, kan hij niet tot het toestaan van prijs~ 
berekening op grondslag van vervangingswaarde overgaan, 
want ook dan zou immers niet vaststaan welke vervangings. 
prijs nu als geldende moet worden aangemerkt. 
Naar mate de oorlogstoestand voortduurt en de vooroor~ 
logse voorraden slinken, verdwijnt deze tweespalt, die de 
H.A.K.A. op rationele wijze aanstonds uit de wereld trachtte 
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te helpen door de coöperaties te adviseren bij hun prijs~ 
berekening de onderlinge verhouding tussen oude (goed~ 
kope) en nieuwe (dure) voorraden van hetzelfde artikel in 
aanmerking te nemen en zodoende geleidelijk tot prijsbere~ 
kening op basis van de nieuwe prijzen over te gaan. 
Voor een effectieve prijscontróle, op prijsfixering dan wel 
op geleidelijke aanpassing gericht, is het voorts nodig een 
overzicht te bezitten van de samenhang der prijzen zowel 
binnen elke bedrijfskolom als tussen de verschillende bedrijfs
kolommen onderling. Treedt een verandering aan de dag, 
dan moet men kunnen vaststellen, waaraan deze ontspringt 
(in de phase, waarin zij zich voordoet, in voorafgaande 
ph asen of buiten de bedrijfskolom), of het sociaal-econo
misch toelaatbaar is, dat zij wordt overgewenteld, zo ja: of 
de winstopslagen dienovereenkomstig procentueel mogen 
stijgen of niet (in de devaluatietijd heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken zich voor een absolute winstopslag ui& 
gesproken; het zgn. Dekenargument), zo neen: of zij ten 
laste komt van het bedrijf in die ph ase dan wel of de over~ 
heid door middel van een prijstoeslag (zoals tijden<; de 
wereldoorlog voor tarwe, maïs, rijst e.a. producten geschied~ 
de 4» de verandering ongedaan maakt. 
Lag aanvankelijk ,het aangrijpingspunt der prijscontrole
politiek bij de eindprijzen en werd van daaruit de keten der 
prijs betrekkingen terug gevolgd, einde October werd bekend 
gemaakt, dat voortaan in de eerste plaats de prijzen der 
grondstoffen bij de invoer of bij de productie - dus bij 
de bron - zouden worden gecontroleerd. Op zichzelf raakt 
dit noch het doelwit, waarop de regeringspolotiek wordt 
gericht, noch de aard der correctieproblemen, welke zo juist 
werden aangestipt. Wel is het aantal aangrijpingspunten 
voor deze verschillende vormen van beïnvloeding van het 
ptijsverloop erdoor vermeerderd. 
Tegenhanger van de prijspolitiek is voorts de loonpolitiek. 
·Wanneer de vakbeweging op deugdelijke gronden loontoe
slagen verlangt, dan kan dit met hetzelfde recht als een 
prijsprobleem worden gezien. Het komt er slechts op aan 
van welke kant men het verschijnsel het doèltreffendst 
denkt te kunnen aanpakken . 
. Met het bovenstaande wil gezegd worden, dat ter bereiking 
van de noodzakelijke stabilisatie der prijsverhoudingen en 
ter voorkoming van ongewenste sociale verschuivingen een 

4) De Nederlandse Volkshuishouding 1914-1918 CC.B.S. 1939). 
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actief optreden der overheid zeer noodzakelijk is, maar dat 
dit niet betekent, dat de regering hierbij in alle voorkomende 
gevallen dezelfde technische gedragslijn heeft te volgen . 
Wanneer de regering het prijzensysteem als samenhangend 
geheel overziet en zich goed voor ogen stelt hoe dit prijzen~ 
systeem zich dient te gedragen, dan kan zij bij haar correctief 
ingrijpen zeer verschillend te werk gaan. Zij kan maxima 
stellen hetzij voor de basis~, hetzij voor de eindprijzen, bij 
het eerste het gevaar lopende de aanvoer van buiten af te 
remmen, bij het laatste voor het probleem staande de in 
lager stadia optredende prijsverhogingen rechtvaardig over 
alle betrokkenen te verdelen. Zij kan ook de aanvoerprijzen 
(gematigd door aanvoer in eigen beheer) tot het aanvaarde 
Nederlandse prijzensysteem terugbrengen door een recht~ 
streekse toelage te geven dan wel de daarop rustende accijns 
te verlagen. Tenslotte kan zij de zaak van de zijde der 
geldinkomens aanvatten. 
Onder de zorg voor de bevoorrading vallen: inventarisatie 
van voorraden, capaciteiten en behoeften, doelbewuste aan. 
voer voor rijksrekening of in consignatie, beteugeling van 
de uitvoer en rantsoenering van het verbruik. Dit sluit in, 
dat een veelomvattende administratieve en documentaire 
voorbereiding aan de "distributie" vooraf moet gaan en ver~ 
klaart waarom men nog niet in alle in aanmerking komende 
branches een feitelijke regeling is bereikt. Hierop komen 
wij nog terug. In dit verband willen wij alleen iets opmerken 
over het verband, dat ons inziens tussen deze verschillende 
dingen bestaat. Voert men rantsoenering in wanneer de 
voorraden uitgeput raken en doet men dit zonder effectieve 
prijscontrole, dan vertoont zich het ongunstige beeld van 
1917 en 1918 met zijn tastbare tekorten en schrikbarende 
stijgingen van de kosten van levensonderhoud. "Distributie" 
bij voorraadtekorten kan geen prijsstijging voorkomen; "dis~ 
tributie" bij voldoende voorraden kan de verbruikers doen 
profiteren van de onderlinge concurrentie der leveranciers, 
maar de ervaring leert, dat de werking van dit klassieke 
prijsaanpassingsmiddel niet bijster groot is en dat daarom de 
prijscontróle, die ditmaal als eerste en tamelijk gebrekkig 
enig middel ter bescherming van het verbruikersbelang ge~ 
hanteerd werd, bij inachtname van de hierboven aangeduide 
gedachten, eerst bij spoedige "distributie" van heilzame 
werking kan zijn. Verder leert men bij "distributie" de 
behoeften kennen, hetgeen weer een maatstaf geeft voor de 
bevoorrading. Tenslotte kan de prijscontrole op den duur als 
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werkzaam middel ter beïnvloeding van het verbruik gehan
teerd worden. Bij aanlokkelijke prijzen, gepaard gaande met 
doeltreffende propaganda voor schapenvlees, kan dit deel 
van de veestapel worden uitgebreid, hetgeen weer mede de 
wolvoorziening van ons land ten goede komt. 
De heroriëntering van het Nederlandse productie-apparaat 
is al enige jaren een erkende regeringsopgaaf. Zowel op het 
terrein der agrarische productie als op dat van de nijverheid 
is de geleidelijke aanpassing aan de structuurveranderingen 
in de wereldeconomie, zowel met het oog op onze groeiende 
bevolking als met het oog op verdere inperkingen van de 
internationale taakverdeling aan de orde. Het Plan van de 
Arbeid verdiepte zich in deze vraagstukken en de Vereni
ging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek wijdde er 
zijn jongste jaarvergadering aan. Voor een overzicht van de 
voortgang welke het heroriënteringsproces heeft genomen, 
moge naar de prae-adviezen van Prof. J. van Gelderen, 
Dr.L.G. Kortenhorst en Dr. A. de Graaff verwezen worden. 
Ons bedrijfsleven is veelzijdiger geworden, heeft oude spe
cialisaties ten dele prijsgegeven en nieuwe, voor de positie 
van Nederland op de wereldmarkt gewichtige, specialisaties 
in onvoldoende mate geëxploreerd. 
De economische blokkade van Duitsland geeft het probleem 
nieuwe trekken. ") Ook zonder pressie van Engeland de 
Nederlandse uitvoer naar Duitsland zou teruglopen. Dit 
vloeit voort uit de zorg voor onze eigen behoeftenbevrediging 
en uit de onzekerheid of in voldoende mate de nodige 
grondstoffen zullen kunnen worden verschaft. 
In vergelijking met de eerste negen maanden van 1938 is de 
Nederlandse uitvoer naar Duitsland dan ook - ten dele 
opzettelijk ter verkleining van het clearingtekort - van 120 
tot 106 millioen gulden gedaald. De daling van Augustus op 
September van dit jaar bedroeg 5 millioen gulden. De uit
voer van Duitsland naar Nederland vertoonde daarentegen 
over de eerste negen maanden van 1939, vergeleken met 1938, 
een toename van 227 op 243 millioen gulden, hetgeen ook 
zijn weerspiegeling vond in de daling van de achterstand in 
de clearing. In September zag men echter een daling, even
wel van geringe omvang, n.l. van 30 op 28 millioen. Procen
tueel is de achteruitgang der Nederlandse leveranties het 
vijfvoud van die der Duitse leveranties. 

5) Men leze het artikel van J. Dekock, getiteld : "De ekonomische blok, 
kade van Duitsland" in het Vlaams-Socialistische maandschrift Leiding 
(September 1939). 
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Het krampachtige Duitse exportoffensief, dat valt waar te 
nemen, beoogt het verlangen dat de neut.ralen leveringen aan 
en doorvoer naar Duitsland op het vooroorlogse peil zullen 
handhaven, kracht bij te zetten: het wil bewijzen, dat on. 
macht tot het leveren van Duitse tegenprestaties geen motief 
voor de handelsstaking der neutralen kan zijn. De vraag 
dringt zich op, wat ons te doen staat indien de Duitse 
achterstand in zijn tegendeel komt te verkeren. Als dit niet 
voorkomen wordt, dan moeten wij weer meer aan Duitsland 
gaan leveren (zoals thans de Balkanlanden). 
De houding der neutralen in dit probleem wordt niet uit. 
sluitend door economische overwegingen bepaald. Ware dit 
het geval, dan zou de keuze niet zo heel moeilijk zijn, want 
Engeland kan zowel het Nederlandse als het Nederlands. 
Indische economische leven meer schade t.oebrengen dan 
Duitsland. De aanvoer van vele grondstoffen, van granen 
en andere levensmiddelen, van krachtvoeder en van kunst. 
mest geschiedt immers grotendeels van overzee. De span~ 
ningen, die op dit gebied dreigen, kunnen wellicht voor een 
deel langs de weg van onderhandeling voorkomen worden, 
maar daarenboven zal het zaak zijn de oplossing te zoeken 
in versnelde omvorming van het productie.apparaat van ons 
land in de richting van zelfvoorziening. Voor de landbouw 
komt dat neer op uitbreiding van de akkerbouw ten kost.e 
van de tuinbouw en veeteelt. Voor de nijverheid in het aan. 
vullen van de ontbrekende schakels in het industriële appa. 
raat, in zelfverwerking van eigen grondstoffen (mijnbouw. 
producten, vlas, wol, hout enz.), en in planmatige oriëntering 
der bestaande industrie op Nederlandse behoeften (waartoe 
geordende samenwerking en arbeidsverdeling, alsmede een 
zekere typisatie van enkele algemene gebruiksgoederen 
kunnen bijdragen). Tenslotte zal een - althans administra. 
tieve - centralisatie van de buitenlandse handel bij rege. 
ringsorganen wel onvermijdelijk zijn en zal met voortvarend. 
heid moeten worden nagegaan in hoeverre de neutrale 
landen, met name België, compensatie zullen kunnen ver. 
schaffen voor hetgeen de oorlogslanden ons meer en meer 
zullen onthouden. Met al deze punten hangt het werkloos. 
heidsvraagstuk samen. De arbeidsreserve zal op zichzelf, o.a. 
door de mobilisatie, kleiner worden, maar de heroriëntering 
van het bedrijfsleven zal verschuivingen te weeg brengen, 
die vlot en doelbewust opgevangen dienen te worden. 

31 Otober 1939. (Wordt vervolgd). 
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IN NEDERLAND 1) 

DOOR DR. H. E. VAN GELD ER 

Het zal niet vaak voorkomen, dat in een academische disser. 
tatie een onderwerp behandeld kan worden met de autoriteit 
van iemand zó met de practijk van het onderwep vertrouwd 
als dr. Boekman met het zijne. Anderzijds zal het wel een 
zeldzaamheid wezen, dat een wethouder ener grote stad 
van een der elementen van zijn dagelijks werk een zo diep. 
gaande studie maakt, dat hij er de doctorshoed mede ver. 
overt; men kan het trouwens kwalijk als eis stellen en, ik 
bedoel voor andere wethouders geen verwijt, wanneer ik 
het geval:Boekman van harte toejuich en de hoofdpersoon 
erin met nadruk gelukwens met dit werk en met wat hij 
ermede heeft bereikt, als inleiding tot hetgeen ik over zijn 
boek:zelf zou willen zeggen. Ook daarom begin ik deze 
bespreking met het persoonlijk element, al is dat overigens 
voor wetenschappelijk werk niet aanbevelenswaardig, omdat 
inderdaad de betekenis van het boek en de belangstelling, 
die ervoor kan worden gevraagd, niet allecn afhangt van de 
ideëen, welke erin worden verkondigd, maar ook wel degelijk 
van de betekenis van de persoon, die ze verkondigt: het boek 
kan in dit geval nu eenmaal niet alleen zijn een sociografisch 
voortreffelijk geschrift, maar het is de verantwoording van 
den Wethouder voor de Kunstzaken van de Gemeente 
Amsterdam, niet alleen onze grootste stad, maar ook de 
stad, die het meest toonaangevend is in zaken van kunst en 
kunstontwikkeling. Dat enerzijds; anderzijds is het niet 
slechts de overheidspersoon, maar ook de sociaal:democraat, 
die deze verantwoording geeft. Het boek kan dus, zoal niet 
programbetekenis hebben, dan toch zeker dienen als een 

1) Naar aanleiding van dr. E. Boekmans gelijknamige dissertatie 
(Juni 1939). 
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uitgewerkt, historisch gedocumenteerd prae~advies voor een 
program. Het is mij in mijn praktijk, welke, zij het enigszins 
in een andere verhouding, toch met die van Boekman even. 
wijdig loopt, - en die praktijk loopt over méér dan een 
kwarteeuw, - steeds voorgekomen, dat het aan een klaar 
begrip van de betekenis dezer materie: de houding van de 
Overheid tegenover de Kunst, bij onze Partij ontbrak. Onge: 
twijfeld zijn er velen, - ook onder hen, die als leden onzer 
vertegenwoordigende lichamen ten deze invloed kunnen 
uitoefenen -, die over deze vraagstukken hebben nagedacht 
en die bij hunne beslissingen bewust of intuïtief conclusies 
trekken als die waartoe Boekman gekomen is; en ik zou 
ondankbaar zijn als ik niet erkende, dat ik bij mijn over~ 
heidswerk ten behoeve der kunst herhaaldelijk steun heb 
ondervonden van de vertegenwoordigers der arbeidersbe~ 
weging. Maar ik heb daarbij toch wel zeer vaak het gevoel 
gehad, dat men die steun verleende, omdat een verstandig, 
beschaafd en voor de cultuur voelend mens behoorlijk doet 
met kunst en wetenschap te steunen, en misschien ook wel 
voor een deel, omdat men vertrouwde, dat het wel goed zou 
zijn, als ik ervoor op kwam. Overwegingen, die zich in geen 
enkel principieel opzicht onderscheiden van die, welke bij 
de goed willenden uit andere partijen worden aangetroffen. 
Ik wil daarmede niet zeggen, dat de formuleringen van 
Hoekman in zijn laatste hoofdstuk dat hij "Perspectieven" 
noemt, een speciaal sociaal~democratisch karakter hebben. 
Geenszins. Zij kunnen evenzeer worden begrepen door 
mensel':l, die in politieke overtuiging op een geheel ander 
standpunt staan. Zij zijn aannemelijk en verdedigbaar, - ik 
kom daarop zo aanstonds terug, - als historisch gefundeerd 
en gerechtvaardigd uit overweging van de adel van de 
menselijke geest. Ieder humanistisch denkend mens zal ze 
dus kunnen onderschrijven. Maar voor den sociaahdemo< 
craat, wien Humanisme levensrichtende overtuiging is, is 
deze onderschrijving plicht. Dit eenvoudig, zonder de on~ 
aangename nadruk der opzettelijkheid, te hebben duidelijk 
gemaakt, is voor mij de betekenis van Boekmans dissertatie. 
De wijze, waarop hij dat bereikt heeft, is die van een op 
zorgvuldig~geordende kennis berustend betoog. In zijn eerste 
hoofdstuk, dat aan de verhouding tussen "Overheid en 
Kunst in de negentiende eeuw" gewijd is, vinden wij een 
overzicht van de periode der systematische onthouding en 
van de in het laatste kwart der eeuw daartegen opkomende 
oppositie. Een samenvatting, die natuurlijk maar weinig 
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Het Haagse Gemeentemuseum. waarvan de schrijver van dit artikel de leiding heeft. 
is een der laatste scheppingen van Berlage. 

nieuws kan brengen, doch die haar verdienste ontleent aan 
haar duidelijkheid en aan de knappe manier, waarop de 
hoofdzaak overzichtelijk wordt gehouden en niet over. 
schaduwd wordt door de details, welke niettemin tot hun 
recht worden gebracht. 
Het tweede hoofdstuk, dat "De Twintigste Eeuw" heet. 
geeft dan de historie van de geleidelijke ontwikkeling der 
bemoeiingen van de Overheid als gevolg van de overwinning 
der door de oppositie tegen de starre onthouding verkondigde 
denkbeelden. Het maakt bovendien duidelijk, dat in deze 
ontwikkeling ook die door de oppositie verkondigde denk
beelden een evolutie beleefden, m.a.w. hun negentiende. 
eeuws karakter verloren. Misschien is dit laatste woord te 
sterk en zou men moeten zeggen: beginnen te verliezen. 
Dat dat laatste noodzakelijk is, wil de verhouding van Over. 
heid en Kunst het organies karakter krijgen, dat haar een 
verwerving wil doen zijn van onze tijd, - dat wordt duidelijk 
gemaakt in het derde deel van het boek, dat tot titel heeft: 
"Perspectieven". Het is niet nodig om hier het gehele betoog 
aan te halen; ook niet gewenst, omdat het véél sprekender 
is in zijn geheel dan geresumeerd in enkele losse zinnen. 
Beter is het de algemene zin ervan samen te vatten in deze 
drie stellingen: . 

1. Vooreerst moet de Overheid de door vorige geslachten 
overgeleverde Schoonheid zo ongerept mogelijk bewaren. 

11. Dan moet zij het scheppen van nieuwe Schoonheid 
zoveel zij kan bevorderen. 

111. Tenslotte moet zij het genieten van oude en nieuwe 
Schoonheid voor allen toegankelijk maken. 
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Het nieuwe Amstelstation te Amsterdam is een voorbeeld 
van interessante .. Overheidsbemoeiïng met Kunstzaken" 

Deze, de betekenis der Schoonheid voor een harmoniese 
ontwikkeling der samenleving in het ooghoudende, kunst. 
politiek der Overheid moet gericht zijn op het volk als geheel 
of tenminste op een zo groot mogelijk deel; en zij kan 
daarom niet anders zijn, dan een deel van een sociale politiek 
in de ruimste zin van het woord. Kunstpolitiek los van 
sociale politiek zal immers slechts bepaalde groepen van het 
volk bereiken; en daarom zal de bemoeiing van de Overheid 
in de moderne democratie een ander karakter moeten dragen 
dan zij in een vroegere periode bezat. De Overheid, die een 
waarlijk sociale kunstpolitiek voeren wil, zal deze moeten 
zien als een onderdeel van sociale maatregelen; zij zal de 
inhoud van die sociale maatregelen ook met haar moeten 
uitbreiden. 
Hiervoor is echter nodig, en Boekman wijst daarop terecht, 
een organisatie der kunstbemoeiing; vooreerst een centrale 
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leiding. Wat tot nu toe door de Staat en door (enkele) 
gemeenten geschiedt, is betrekkelijk willekeurig, in elk geval 
weinig systematisch, te beperkt en te veel overgelaten aan 
het toeval. 
Centrale leiding; Boekman hoopt tenslotte op een afzonder. 
lijk Departement. Maar hij waarschuwt terstond tegen Over. 
heids.voogdij ; de kunst kan en mag niet worden uitsluitend 
of in hoofdzaak regeringszaak. De Overheid heeft slechts te 
stimuleren, te bevorderen, zij heeft de levende krachten in 
de ma~tschappij van kunstenaars, kunstgevoeligen en kunst. 
behoevenden te wekken en elkaar te doen naderen. Die taak 
is groot en groots genoeg zonder dat de Overheid, die 
grenzen overschrijden, - de geestelijke Vrijheid, de voor. 
waarde voor èlk kunstscheppen en voor èlk kunstgenieten 
tevens, knottend en vermoordend, - door gelijkschakeling 
en dwang de klJnst tot een dienares maakt van haar eigen 
opvattingen en bedoelingen. 
Zo ik één aanmerking mocht hebben op Boekmans uiteen. 
zettingen, dan zou ik die hier willen aanknopen. Immers hier 
is duidelijker dan elders, dat de schrijver wel juiste meningen 
verkondigt, maar dat hij zich te weinig moeite geeft om die 
in de vorm van scherp geformuleerde conclusies helder voor 
ogen te stellen. En daardoor lijkt een ogenblik bijvoorbeeld 
die begrenzing van de Overheidsbemoeiing te zeer oppor. 
tunisties, lijken ook andere wensen of voorstellen wel eens 
te zeer geboren uit het zien van geboden mogelijkheden in 
plaat& van voortgekomen uit de dwingende noodzakelijkheid 
del' socialistische of, wil men, humanistische overtuiging. 
Men weet en voelt, dat hij het bedoelt, maar ik zou zo gaarne 
in dit nuttige boek aan het slot een met kracht van over. 
tuiging geformuleerd betoog hebben gevonden, ongeveer 
bijvuorbeeld als hetgeen ik daarom hier schrijf als besluit 
van mijn )Varme aanbeveling aan allen, die op de uitoefening 
van dt overheidstaak invloed hebben, om het te lezen en 
ter hart~ te nemen. Moge men bij dat lezen daarom ook dit 
voor ogen houden: 
Het zou dwaasheid zijn te ontkennen, dat er in deze tijd 
gevaar dreigt voor onze cultuur. Ik denk daarbij niet aan 
hetgeen moedwillig of door onverschilligheid wordt vernield 
aan oud cultuurbezit, maar aan de houding, welke door velen 
en wellicht door steeds meer wordt aangenomen tegenover 
geestelijke werkzaamheid en geestelijke genieting, welke men 
achterstelt bij stoffelijke arbeid en materieel genot, en dat 
ondanks verbetering van het onderwijs, verbetering van 
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sociale wanverhoudingen en dergelijke zaken, waarvan men 
andere resultaten zou hebben - en heeft - verwacht. 
Men moet echter het gevaar zien, dáár waar het is. Niet in 
de eerste plaats bij de zich afwendende menigte, maar bij 
wezen, aard en verschijningsvormen van de cultuur~zelve. Er 
zijn heel wat uitingen van wat wij onze Westerse beschaving 
noemen, welke daarvan slechts de verfijning, de over~ 
belasting, de scheefgetrokkenheid demonstreren, zo dat zelfs 
de vraa14 zich voordoet of die cultuur wel verdient behouden 
en gered te worden. Zouden wij er over behoeven te treuren, 
of zelfs, zouden wij niet gelukkiger zijn, wanneer wij veel 
van die overbelasting weer kwijt waren, wanneer wij; door 
de nood der tijden gedwongen, een "versobering" toepassen 
moesten, welke veel overboord zou doen zetten? 
Ongetwijfeld ware daar bevestigend op te antwoorden, indien 
het mogelijk zou zijn, dat men zich duidelijk rekenschap gaf 
van datgene wat in de cultuur overbodig of nog liever van 
wat in h::.ar onmisbaar en grondslagleggend is. Ik meen, dat 
wij de aanwijzing daarvoor moeten vinden in de gedachten. 
gang, waarin wij spreken van "innerlijke" beschaving; waar. 
mede uiterlijke beschaving kan gepaard gaan, maar waarvoor 
deze laatste geen voorwaarde behoeft te zijn. Het is geen 
onbekende of ongebruikelijke gedachtengang, maar hij wordt 
vaak te simplistisch of te eenzijdig opgevat en uitgewerkt. 
De zo sterk intellectualistische ontwikkeling der 19de eeuw, 
welker gevaar door het algemeen individualistisch karakter 
van het tijdperk buiten mate werd vergroot, heeft onze cultuur 
voor een deel losgemaakt van de eeuwige levensbronnen, 
die str.:>men in het menselijk gemoed. Van verovering op 
verovering behaald op de stof gaat haar ontwikkeling verder, 
en zoal nu en dan de mogelijkheid zich opent van een 
contact, het zijn te weinigen, die die mogelijkheden zoeken, 
slechts enkelen, die in staat zijn ze te benutten en even de 
stroom van het gemoedsleven bevruchtend laten binnen. 
dringen. Het is dan somwijlen, dat de ervaring wordt opge. 
daan: die krachten zijn er óók nog en het is goed ze te 
gebruiken, maar zelden met de erkenning, dat men eigenlijk 
de enige en eeuwige grondslagen heeft teruggevonden, zonder 
welke al het andere waardeloos is. Zo wordt onze samen~ 
leving vervuld met zaken zonder innerlijke waarde, of juister: 
zonder waarde voor het innerlijke. Dit is het gevaar, dat 
moet worden afgewend met inspanning van alle krachten; 
vooral van hen, die weten, dat de mens brood moet hebben 
om te leven. maar die overtuigd zijn, dat hij bij brood.alléén 
niet leven mag. 
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Een belangrijk element in de ontwikkeling van die onmisbare: 
gemoedswaarden is het gevoel voor harmonie, voor rust, 
evenwicht en ongeschondenheid voor verhoudingen, dat als 
Schoonheid de grondslag van alle kunst moet zijn. En zo is 
de taak van kunst en kunstenaars niet twijfelachtig in deze 
samenleving. De kunstenaar leeft uit die gemoedswaarden. 
hij blijft er de vertolker van op sterker sprekende wijze dan 
enig ander. Meer dan aan enig verschijnsel is dan ook aan 
de kunst niet alleen de benauwenis, maar ook de hoop van 
een tijdperk te onderkennen. Een kunstwerk met zijn inner. 
lijke harmonie én uiterlijke schoonheid zich uitsprekend, kan 
een baken zijn op de stormige, onrustige zee. 
In deze gedachte ligt de motivering van de taak van de 
Overheid tegenover de kunst. Waar er velen mobiel zijn 
gemaakt om - zij het ook naar verschillende inzichten, - te 
werken aan de onontbeerlijke maatschappelijke hervorming, 
daar zijn er te weinigen, die dit werk begeleiden en steunen 
in de sfeer vàn geest en gemoed, omdat een vorige generatie 
het evenwicht hierin ten enenmale verbroken heeft. Door de 
kunst in haar levensmogelijkheid te versterken brengt de 
Overheid de nodige hulpkrachten aan. 
Dat is dus niet een óók nog maar op de schouders der Over. 
heid te laden taak, omdat particulieren wel eens zouden 
kunnen tekort schieten. Neen het is het besef van de plicht 
der gemeenschap om terwille van het behoud der grondslagen 
van haar cultuur een ten onrechte prijsgegeven stelling weer 
te bezetten. 
Het is het besef, dat de nood, de geestelijke ellenden, waarin 
wij gevaar lopen onder te gaan, slechts door de gemeenschap. 
zelve kunnen worden gekeerd, daar slechts zij instaat is 
tot de organisatie van de samenwerking van allen, die het 
gevaar onderkennen. Het hoofdmotief moet daarbij zijn: het 
naderbrengen der gemeenschap tot het bewustworden der 
idealen welke een zuivere glans verlenen aan de geestelijke 
sfeer, waarin de mensheid zich rijker gemoedsleven en waar. 
achtiger geluk kan verwerven: schoonheid, harmonie, die de 
oude vormen van wijsbegeerte en religie vullen met nieuwe, 
levende kracht. Slechts in die samenwerking is mogelijk: 
eerbied. voor het eigen leven van de geest in al zijn behoeften 
en uitingen. En om deze te handhaven en te waarborgen, 
behoeft men het leidende organiserende werk van de Over. 
heid. En zo wordt de steun aan kunst en kunstenaars, - in 
de vrijheid waarin slechts het mogelijk is te gedijen, - niet 
een welwillende, humanistisch getinte handeling, maar een 
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noodzakelijk uit onze opvatting van de taak der gemeen: 
schap en van de richting der gemeenschap voortvloeiende 
socialistische plicht. 

Niet nu en dan, maar systematisch, welbewust en onverdroten. 

Moge Boekmans verdienstelijke arbeid het besef dáárvan, 
ook vooral in onze rijen, met succes wekken en versterken. 

11 

Verdroo~de uren 

Toen, in de nacht, is onverwacht de maan, 
Stil door mijn zoldervenster komen gluren, 
En gleed, met het verstrijken van de uren, 
de boeken langs, die daar in rekken staan. 

Ik ben toen heimelijk weer opgestaan. 
Tussen de zwijgende, vertrouwde muren, 
Las ik, hoe Dichters, in hun beste uren, 
Elk naar zijn aard, Gods stem hebben verstaan. 

Hun woorden stemden mij zo mild, zo mild. 
En lang nadat het mane/icht verdween, 
Bleef ik van Dichters en gedichten dromen; 

En geen gerucht werd in de nacht vernomen, 
Tof in de morgen een fabriekssireen, 

Herfst '39. JAAP VAN lJPEREN. 

Mij uit mijn dromen wakker heeft gegild. J 
I,=:1 =====~ 
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Tempo! 

Tempo! T T 
empOl 

Tempo! 
door J. van der Wijk 

De goochelaar Levante vertelt (Het Volk, 25~2d9, Avbl.): 
"Ik zag vele jaren geleden een truc van mijn ouden collega 
Houdini. Hij liet een dame opsluiten in een houten kist en 
na vijftien seconden stond de dame buiten en zat Houdini 
in de kist. 
"Vreselijk aardig", dacht ik, "maar het duurt te lang." En ik 
ben gaan piekeren. Jaren lang. Hoe kon ik da t nummer 
moderniseren .... ? 
"Eindelijk ging ik met mijn plannen naar een werkloos 
ingenieur in Londen en die heeft er zijn technisch vernuft 
op gespitst. Tenslotte heeft hij het gevonden. Mijn dochter 
zit in een toegebonden zak in een solide gesloten stalen kist 
en binnen vier seconden staat zij op haar benen en zit ik in 
de zak - en in de nog steeds gesloten kist." 

.. . . Deze "inleiding" heeft den lezer, hoop ik, inderdaad in~ 
geleid in de sfeer van het onderwerp. Zoals hier het tech~ 
nisch vernuft van een ingenieur het belangrijke succes wist 
te boeken, dat de tijdsduur voor een "nummer" verkort werd 
van vijftien töt vier seconden, zo verrast ons het vernuft 
van duizenden ingenieurs en anderen voortdurend met toe~ 
stellen en methoden, die opvoering van het tempo op allerlei 
gebied mogelijk maken. Hierbij denkt men wel het eerst aan 
't verkeerswezen, maar de opvoering der snelheid op som, 
mige andere gebieden, b.v. de verhoging van het arbeids: 
tempo, is niet minder belangrijk. 
Belangrijk? Hier raàk ik een tere kwestie. Volgens velen, 
waaronder ook bekende partijgenoten, is die voortdurende 
tempo~vergroting meer belachelijk dan belangrijk of, indien 
belangrijk, dan alleen door haar kwade gevolgen: Onrust, 
gemis aan bezinning, oppervlakkigheid, gelijkschakeling. Het, 
ltijstje is geenszins volledig. Men kan er b.v., zoals Mennickd 
doet (De invloed der tempoverandering op het maatschap: 
pelijk en cultureel leven, Handelingen van de Nederl. Soc 
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Vereniging, 1939), toenemende reglementering met de daar. 
uit weer voortspruitende consequenties aan toevoegen. 
Vooral Franse schrijvers, onder wie de zeer bekende Dw 
hamel, hebben tegen dit "Americanisme" hevig gefulmineerd, 
zo ook de Frans.Hollandse schrijver Hoyack (o.a. in zijn 
Tijdgeest). Dit lijkt me geenszins toevallig. Frankrijk met 
zijn overheersende kleinindustrie, agrarisch kleinbedrijf en 
kunsthandwerk, heeft over 't algemeen geen behoefte aan 
het arbeidstempo van de Amerikaanse grootindustrie, het 
voelt ' daardoor ook een intuïtieve afkeer van dit tempo. 
Ook hier weer, waar ik de tempo.versnelling onder bepaalde 
omstandigheden een behoefte noem, raak ik een gevoelige 
snaar. Immers is volgens de extremisten onder de bestrijders 
van het "Americanisme" het hele streven naar versnelling 
van het tempo, zowel in de materiële als in de geestelijke 
sfeer, niets dan een ziekelijke afwijking, een aan deze tijd 
eigen zijnd degeneratieverschijnsel. 
Dit nu moet, in zijn absoluutheid, zeker worden afgewezen, 
omdat de feiten het weerspreken. Iedere tijd, waarin geen 
volkomen stagnatie van het maatschappelijk leven voorkomt, 
kent zijn tempo.versnelling èn zijn rebellie daar tegen. Zo 
zegt Mennicke o.a. in de bovenvermelde rede: 

"Reeds Goethe beeft (in de Betrachtungen im Sinne der Wanderer van 
1829) de moderne tijd als "velociferisch" gekarakteriseerd en daaraan 
allerlei cultuurphiJosophische beschouwingen vastgeknoopt." 

Doorslaggevend voor dit soort beschouwingen is, men lette 
hier wèl op, de mate van tempo.verandering, de tempo. 
versnelling. Niet de absolute grootte van het tempo. Deze is 
in onze tijd natuurlijk ontzaglijk veel hoger dan in vorige 
eeuwen. Dat geldt voor alle gebieden des levens. Tekenend 
is b.v. wat de astronoom Freundlich, een medewerker van 
Einstein, in een speech over de empirische contróle van de 
relativiteitstheorie zeide: Newton en Einstein hebben beiden 
hun theorie ontwikkeld aan de hand van een schaars empi. 
risch materiaal. Na Newton's publicatie van zijn cosmische 
theorie hebben de geleerden zestig jaar lang door waar. 
nemingen en experimenten getracht te bewijzen dat die 
theorie onjuist was; na Einstein's publicatie zijn de experi. 
mentators ook direct aan 't werk gegaan, echter in de over. 
tuiging, daarmee de juistheid van Einstein's theorie aan te 
tonen. Dat is nog niet ten volle gelukt. En ofschoon nog 
geenszins zo lange tijd verlopen is na het publi~ eren van de 
relativiteit~theorie als de zestig jaren die er nodig waren om 
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het empirische bewijs van de juistheid van Newton's 
zwaartekracht~theorie te leveren, voelt men zich in de wereld 
der Einstein~"controlerende" sterrekundigen toch enigszins 
onbehagelijk": "men is nu niet meer zo geduldig met experi~ 
menteren als vroeger". 
In de ogen van Freundlich, den geleerde uit de twintigste 
eeuw, waren zijn collega's uit Newton's tijd uiterst geduldig. 
In eigen ogen waren ze dat echter allerminst, wat niet 
behoeft te verwonderen, want de velden waren toen voor 
hen wit om te oogsten en er werd veel geoogst. De natuur~ 
wetenschappen, vooral de natuurkunde in engere zin, be~ 
reidden toen de ontwikkeling der techniek in het vroeg~ 
kapitalistisch tijdperk voor en trokken vroeger ongekend 
grote scharen van geestdriftige beoefenaren. Hoe sterk die 
zwenking van het filosoferende naar het op technische toe~ 
passing gerichte zelfs op een zo abstracte wetenschap als de 
wiskunde doorwerkte, blijkt o.a. uit het volgend citaat uit 
een werk van Christiaan Huygens, dat ik ontleen aan een 
artikel van Dr. Dijksterhuis in het "Huygensnummer" (28/29, 
no. 5) van het tijdschrift Euclides ("Huygens op de drempel 
der moderne wiskunde"): 

"Overigens doet het er, om vertrouwen te wekken bij deskundigen, niet 
veel toe of men een absoluut bewijs meedeelt of een zodanige grondslag 
voor dit bewijs dat zij, na daarvan kennis te hebben genomen, niet meer 
twijfelen dat het volmaakte bewijs geleverd kan worden. Ik geef weliswaar 
toe, dat ook uit de wijze, waarop dit in de vorm geschiedt, zodat het 
helder zij, sierlijk en het best passend van alle, kundigheid en vernuft 
blijken, zoals in alle werken van Archimedes. Maar het eerste en verreweg 
voornaamste is de wijze van ontdekken zelf, waarvan de kennisname voor
namelijk bekoort en van de geleerden gevraagd wordt. Daarom komt het 
mij voor dat men het meest die methode moet volgen, waarvoor dit het 
kortst en 't helderst kan worden begrepen en voor ogen gelegd. Wij 
besparen dan de moeite van het schrijven aan ons zelf en die van het 
lezen aan anderen, die ten slotte geen tijd meer zullen hebben om van de 
ontzaglijke hoeveelheid wiskundige vondsten, die van dag tot dag toeneemt 
en die in deze geleerde eeuw tot in 't onmetelijke schijnt te zullen aan
groeien, kennis te nemen, indien de schrijvers gebruik maken van die 
uitvoerige en volmaakte methode der ouden." 

Bij Huygens staan wij, zoals Dijksterhuis terecht opmerkt, 
nog slechts aan 't begin van de periode van "vruchtbare 
onstrengheid". Hij gebruikt in hoofdzaak nog de uiterst 
solide, maar ook uiterst tijdrovende methodes van bewijs~ 
voering der Griekse wiskundigen. De definitieve breuk hier~ 
mede komt echter eerst na hem met de ontwikkeling der 
mechanica (theoretische werktuigkunde) die op haar beurt 
weer berustte op de ontwikkeling van de "infinitesimaal. 
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rekening" (differentiaal. en integraalrekening). De opbouw 
nu dezer subtiele wetenschap, die als grondelement het 
"oneindig kleine" heeft, heeft zich in een stormachtig tempo 
voltrokken, maar, zoals later bleek, als echte revolutiebouw. 
Eerst in de negentiende eeuw (Riemann e.a.) werden er 
solide fundamenten onder aangebracht. Dit feit staat trou. 
wens geenszins op zich zelf in de geschiedenis der weten. 
schappen. Zo is, om ons maar tot de wiskunde te bepalen, 
een mathematisch "instrument" voor de sociale weten. 
schappen, de correlatie.rekening, lange tijd even "knoeierig" 
toegepast als de infinitesimaalrekening in natuurkunde, 
mechanica enz. Zelfs betrof het hier niet alleen lacunes en 
"Schönheitsfehler" in de logische fundering, die alleen van 
abstract theoretisch standpunt belangrijk waren, doch ging 
het hier óók om slordigheden in de opbouw, die tot geheel 
verkeerde conclusies ("nonsens.correlations" volgens Frisch) 
leidden bij toepassing op praktijk.vraagstukken. 

Bovenstaand uitstapje op wiskundig gebied had alleen tot 
bedoeling, te doen uitkomen, dat het tempo der maatschap. 
pelijke ontwikkeling zijn invloed doet gelden tot op de meest 
abstracte gebieden van de menselijke geest: is dat tempö 
snel, dan stelt het eisen aan de wetenschap waaraan deze 
voorlopig gewoonlijk slechts kan voldoen door in een min~ 
stens even snel tempo nieuwe methodes of wel nieuwe 
takken van wetenschap te creëren die eerst in een later 
stadium, als aan de eisen der praktijk in hoofdzaak is vol. 
daan, een afgeronde fundering vinden. 
leder tijdperk, althans ieder economisch niet volkomen stag. 
nerend tijdperk, heeft op zijn manier haast. Wat natuurlijk 
geenszins wil zeggen dat iedere tijd evenveel haast heeft. 
Een eens verkregen tempo wordt slechts bij hoge uitzon. 
dering en nooit over de hele linie verlaagd, daarentegen wel 
geregeld en over de meest uiteenlopende domeinen verhoogd. 
Hoe komt dat? De verklaring moet, meen ik, op "normaal'.' 
psychologisch gebied gezocht worden. De mens is een "ver:~ 
slavingsdier" in de ruimste zin des woords: Mogelijkheid van 
nieuwe of vergrote behoeftebevrediging wordt hem weldra 
tot noodzakelijkheid. Wat we bij de eigenlijke verslavings. 
vergiften (morphine, cocaïne enz.) in extreme vorm zien, is, 
zij het met geringer intensiteit, alom het geval, gebruik leidt 
al spoedig tot behoefte aan gebruik. Als de radio kapot is 
moge dit voor den buurman een genot zijn, den ex. gebruiker 
lijkt het een ramp. Deze psychologische gesteldheid van de 



"normale" mens is een stimulans tot productiviteitsvergro,: 
ting, mede op haar beurt impliceert - al is zij er niet iden,: 
tiek mee - opvoering van het tempo der productie en de 
laatste sleept dan weer het tempo van het ganse materiële 
en cultuur. leven mede. 
In de kapitalistische maatschappij wordt de prikkel tot 
productiviteitsvergroting en vernieuwing der behoeften nog 
versterkt door een paar bijzondere factoren: 
Ie. Doordat de ongelijkheid der inkomens stijgt, stijgt ook 
het gevoel van (relatieve) "armoede" bij het gros van de 
bevolking. Dit gevoel hangt n.l. in hoofdzaak af van de 
verhouding tussen het eigen inkomen en het gemiddelde 
inkomen van al de rijkeren. 
2e. De winstmogelijkheden zijn er - in theorie - onbe,: 
grensd, doordat de kapitaaleigenaar niet (of niet alleen) op 
de arbeid van zichzelf is aangewezen, maar die van een 
onbeperkt aantal anderen - arbeiders enz. - kan benutten. 
Ook deze mogelijkheid wordt in de loop der kapitalistis che 
ontwikkeling tot een noodzakelijkheid. Hoe deze laatste dan 
weer drijft tot het scheppen van nieuwe behoeften door de 
ondernemers, er is weinig verbeeldingskracht toe nodig dit 
te beseffen. Ik volsta te dien aanzien dan ook met het geven 
van 't volgend voorbeeld: 
Econometrie is de moderne combinatie van economie, 
statistiek en wiskunde, die haar centrum vindt in de Econo. 
metric Society. Op de Amerikaanse wintermeeting (Detroit 
1938) van dit geleerde genootschap hield de aan de General 
J"lotors Corpor~-ltion vt!rbonden heer S. M. Du Brul een rede 
oyer de "Betekenis der Vindingen ("Significance of the 
Findings"), waarin hij volgens het kort verslag in Econome:: 
fric<-l van April 1939 o.a. zei: 
"De analyses toonden ook de geweldige ("tremendous") noodzaak in de 
automobielindustrie van het handhaven der vroegere graad van vooruit
gang ten einde de vraag te handhaven want als de vooruitgang niet wordt 
behouden zal de levensduur ("the life") van het product verlengd worden 
en de lopende vraag zal dalen" (cursivering van mij. J.v.d.W.). 

Kapitalistische ontwikkeling en tempo.verhoging gaan dan 
ook allerwege samen. Zo vormt voor Rusland, dat op weg is 
een staats.kapitalistische mogendheid te worden, de snelle 
opvoering van het vóór.kapitalistisch tempo wel een der 
dringendste van de vele problemen, waarmee het worstelt. 
En zo vormt ook voor ons ouderen in de kapitalistische 
wereld de tempojacht een verschijnsel, waar wij meer of 
min onwennig en meestal zelfs beslist afwijzend tegenover 
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staan. Dat geldt minder nog voor het uitgangspunt dezer 
versnelling, de productie~ en distributiesfeer. Hierover aan~ 
vaardt men het verschijnsel, in de regel als een vooruitgang, 
soms ook slechts met zuchtende gelatenheid, maar in ieder 
geval als iets waaraan niet te ontkomen is. Morrend tot fel 
protesterend verzet daarentegen bestaat vooral tegen de 
doorvoering dier tempo versnelling over de eigenlijke cultuur~ 
gebieden, waar men ze een dwaasheid vindt, symptoom van 
een ziekelijke massa~psyche. 
Voor dengeen, die, als schrijver dezes, de nauwe verbonden~ 
heid van het economisch ontwikkelingsstadium en zijn 
cultuur~milieu erkent, is zulk een geesteshouding onaan~ 
vaardbaar. Of wel men acht de momentele drang naar ver~ 
snelling van het tempo in het productie~ en vooral in het 
distributieproces een feit, aan welks realiteit weliswaar niet 
valt te tornen. doch overigens van een toevallig en willicht 
snel voorbijgaand karakter; dan is het ook alleszins rationeel 
de weerspiegeling er van in de culturele "bovenbouw" als 
een tijdelijke afdwaling van het normale te beschouwen en .. . 
te bestrijden. Of wel men erkent die drang naar versnelling 
in het economische als normaal en als duurzaam, maar heeft 
zich dan ook neer te leggen bij de veranderingen in het 
cultuurbeeld, die er het gevolg van zijn. 
Dat "zich neerleggen bij" kàn passief gebeuren door een zich 
gemelijk terugtrekken; door een overlaten van de cultuur~ 
beïnvloeding aan de jongeren, "die het zo goed weten" en 
't dan ook maar op hun manier moeten doen. Het kan ook 
actief gebeuren door zich geestelijk aan te passen aan het 
veranderd en veranderend milieu. Makkelijker gezegd dan 
gedaan? Zeer zeker, en diegenen onder de ouderen die deze 
moeilijker weg menen te kiezen, vallen ongetwijfeld vaak 
terug op de oude paden. Maar principieel onmogelijk lijkt 
het me niet. Het meest "menselijke" in de mens is immers 
juist zijn vermogen om zich geestelijk op een veranderend 
milieu te kunnen instellen. Bij dieren op lage trap van ont~ 
wikkeling bestaat óók een sterk ontwikkeld adaptatie~(aan~ 
passings)~vermogen, maar van stoffelijke, lichamelijke aard: 
verloren lichaamsdelen kunnen weer aangroeien, twee 
helften van een individu soms zelfs elk tot een een volledig 
dier worden (regeneratie~vermogen), door winterslaap kan 
langdurige koude worden doorstaan, ook tonen zich vele 
dezer dieren ware hongerkunstenaars enz. enz. 
Naarmate we hoger in 't dierenrijk komen, vermindert dit 
lichamelijk adaptatievermogen, maar een van meer "geeste~ 
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lijke" aard treedt daarvoor in de plaats: het instinct, dat 
bijna feilloos maar éénzijdig reageert op één bepaalde situa~ 
He, maakt plaats voor of wordt althans aangevuld door een 
geestesfunctie die het dier in staat stelt meer of min "plan~ 
matig" te reageren op verschillende milieu~veranderingen. 
Bij de mens is deze functie, hier "verstand" genoemd, in zeer 
veel hoger graad ontwikkeld en bij voortschrijdende cultuur 
neemt de lenigheid van de menselijke geest nog steeds toe. 
Ik meen dan ook terecht mijn "mede~ouderen" de eis te 
kunnen stellen zich door geestelijke aanpassing actief in te 
stellen op het moderne levens~tempo. Althans indien en voor 
zo ver zij, mèt mij, er de essentiële en (betrekkelijk) duur~ 
zame aard van erkennen. 
Wat dit laatste betreft: Op de vergadering der Nederlandse 
Sociologische Vereniging, waar Prof. Mennicke zijn hier~ 
boven reeds genoemde inleiding over "De invloed der tempo~ 
verandering op het maatschappelijk en culturele leven" heeft 
gehouden, maakte de voorzitter, pg. Bonger, enige opmer~ 
kingen over de tijdelijkheid van het verschijnsel der tempo~ 
verhoging, die sterke indruk op mij maakten. Ik citeer daar~ 
om onverkort de weergave dezer opmerkingen in de 
Handelingen: 
" . . . . Kan men nu in de toekomst een omkering in de waardering van de 
snelheid verwachten? Naar spreker's gevoel is een begin van kentering 
reeds te ontdekken. Zij, die dergelijke veranderingen het eerst aanvoelen, 
zijn de kunstenaars. Het tempo groeit uit boven de beheersingsmacht van 
den mens, waarmee psycho-pathologische verschijnselen gepaard gaan. 
Wanneer dit voortgaat, wordt het verzadigingspunt bereikt en moet het 
beeld gaan keren. In Amerika, waar het tempo het hoogst is opgevoerd, 
krijgt men het eerst de omkering. De bewondering van de techniek was 
ook eens hoog, maar matigt reeds. Men werkt reeds de invoering van 
tempo-versnellende machines niet meer zozeer in de hand, remt het zelfs. 
Zet' dit door, dan zal men het tempo gaan terughouden. Spreker is hiervan 
o'vertuigd. 
De tempo-versnellingen gaan uit van het economisch leven. Een kalmer 
tempo dan het huidige zou een ontzaglijke verbetering voor de mensheid 
zijn." 

Zoals ik zeide, maakten deze opmerkingen grote indruk op 
mij. Maar hoewel ik voor feiten het grootste respect heb, 
overtuigden zij mij toch niet. Daartoe waren zij te summier. 
Er bleek b.v. niet uit of de door B. bedoelde vertragings~ 
verschijnselen op het economisch~technisch gebied - door 
hèm terecht als uitgangspunt gezien - niet geheel of groten~ 
deels aan conjunctuurinvloed te danken zijn en bij voort~ 
ga'ande hausse niet weer voor versnelling zullen plaats 
maken. Waar zij mij wèl van overtuigden - of liever gezegd 
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mijn steeds bestaand hebbende overtuiging versterkten -
was dit: Evenmin als de ontwikkeling der economische ver~ 
houdingen verloopt enig ander maatschappelijk verschijnsel 
geheel rechtlijnig. Elke maatschappelijke ontwikkelingslijn 
kent zijn omkeringen en afbuigingen. Maar zoals het ver~ 
keerd zou zijn uit het feit van opbloei van het kleinbedrijf 
in enkele takken van nijverheid en industrie te concluderen 
dat de "trend" (grondlijn) der economische ontwikkeling 
reeds bezig is zich af te wenden van het grootbedrijf, zo zou 
het voorbarig zijn in de door Bonger aangeduide verschijn~ 
selen reeds een definitieve wending van het cultuur~tempo 
te zien. 
Voorlopig meen ik dan ook nog, dat de feiten ten gunste van 
de duurzaamheid van het verschijnsel pleiten en dat wij ons 
er bij hebben aan te passen. 
Hoe? Dit op alle punten uiteen te zetten zou de lengte van 
dit artikel verre doen uitdijen boven de bij het tempo van 
onze tijd passende norm. Slechts op één actueel punt wil ik 
hier kort de aandacht vestigen: 
Willen partij~politiek en ~tactiek in deze gehaaste tijden de 
massa grijpen, dan zullen zij scherp omlijnd moeten zijn en 
in korte en bevattelijke vorm tot uiting moeten gebracht 
worden. Hieraan ontbreekt m.i. in de S.D.A.P.~politiek en 
~tactiek nog al wat. Veel te lange congres~resoluties, ver~ 
kiezingsleuz<:m die geenszins een scherpe demarcatielijn 
tussen ons en de burgerlijke partijen aangeven, laverende 
politieke speeches en "geleerde" Plan~betogen, in plaats van 
korte manifest jes buiten verkiezingstijd verspreid enz. enz. 
Duidelijkheid en kortheid zijn in deze tijd van "tempo, 
tempo" niet alleen en zeker niet in de eerste plaats een eis 
voor 'het maandschrift der Partij, dat wetenschappelijk 
beoogt te zijn en dus uiteraard op een enigszins beperkte 
lezerskring is aangewezen, doch voornamelijk voor die 
uitingsvormen van de Partij die het politieke contact met 
haar actuele en potentiële aanhangers hebben te bewerk~ 
stelligen.i

) 

1) Noot bij de correctie: De inmiddels, door het aanvaarden der minister
zetels, veranderde positie der S.D.A.P. geeft mij geen aanleiding tot het 
wijzigen van mijn bovenstaand oordeel. 
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De strijd 
w. BANNING: 

de Openbare School : 

Een poging tot zuiverheid in de probleemstelling1) 

De rede, die minister Bolkestein eind November 1939 ter 
jaarvergadering van de Vrijz. Dem. Bond heeft gehouden, 
deed heel wat stof opwaaien. Een belangstellend buiten~ 
staander als schrijver dezes werd bij de lectuur der critiek 
getroffen door het feit, dat men heel fel op één punt aanviel 
(de stelling, dat het overkoepelingsideaal moest worden op~ 
gegeven en het karakter der O.S. christelijbhumanistisch 
zou moeten zijn), terwijl allerlei andere gedachten: een pro~ 
test tegen de overlading, een nadruk op karaktervorming, 
een pleidooi voor meer vrijheid, een waardering van nieuwe 
onderwijsmethoden, volkomen werden verwaarloosd; hem 
trof verder de wel zeer emotionele waardering, waartoe in~ 
siders zich lieten verleiden (zo wordt de O.S. "secte"~school, 
Marchanbredivivus, défaitisme enz.), welke emotionaliteit 
als zo dikwijls rusti~e bezinning op het kern~probleem belet. 
Het is niet mijn bedoeling om den minister te verdedigen; 
wel lijkt het gewenst een poging te wagen om het probleem 
te stellen zó, dat het voor redelijke en vruchtbare discussie 
vatbaar wordt. Ik zal in het vervolg van dit artikel twee 
woorden gebruiken voor dezelfde O.S.: het begrip overheids: 
school staat tegenover de school die door organen uit het 
volk wordt geleid (bijzondere school); het begrip openbare 
school staat wat zijn ideologische grondslag betreft tegen~ 
over de confessionele school. Er zijn - men denke aan de 
bijzondere neutrale - scholen, die ongeveer dezelfde ideo~ 
logische grondslag hebben als de openbare, zonder over~ 
heidsschool te zijn. 
Om welke punten ontbrandt nu de strijd en wat is daarvan 

1) De Redactie stelt met dit artikel, als alle in ons tijdschrift voor de 
verantwoordelijkheid van den schrijver, het onderwerp ter discussie. 
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de feitelijke achtergrond? Ik begin met de feiten, omdat 
daaruit de problemen opkomen. 
Voorop staat dan het feit, dat de voorstanders der O.S. zeer 
verontrust zijn door de regelmatige en nog steeds zich door~ 
zettende achteruitgang van de bevolking dezer school. De 
cijfers spreken een zeer duidelijke taaP) 

Percentage Percentage 
Jaar Openb. Bijzonder Openb. Bijzonder 

1905 66.24 33.76 1933 35.45 64.55 
1920 53.93 46.07 1934 34.62 65.38 
19.:.0 38.07 61.93 1935 33.87 66.13 
1931 37.12 62.88 1936 33.23 66.77 
1932 36.09 63.91 

De cijfers die de L.OAnspecteur, pg. Van der Velde, in het 
GedenkboebAlbarda geeft, wijken iets af; hij voegt voor 
19j7 toe voor het Openb. Ond.: 31.9 %. 
Men herinnere zich: 1905 was het jaar van de webKuyper 
met sterke subsidiëring der confessionele scholen; 1920 dat 
van de z.g. pacificatie. Dat na 1920 de groei van het Bijz. 
Ond. nog een aantal jaren zou doorgaan, werd verwacht; 
dat deze groei tháns nog doorgaat is een volkomen ver~ 
rassing. Te meer omdat wel vast staat - zowel Gerhard als 
Van der Velde wijzen er op - , dat een vrij belangrijk aantal 
"linkse" ouders de Bijzondere school blijken te verkiezen 
boven de Openbare: de linkse partijen in ons land omvatten 
heel wat meer dan 32 % der bevolking. Wie deze cijfers ziet 
en daarbij bedenkt, dat eenmaal - zeg tot ongeveer 1880 -
de O.S. de school was voor de overgrote meerderheid der 
volkskinderen, wier ouders tot verschillende godsdienstige 
richtingen behoorden, kijkt wel wat vreemd op, wanneer er 
nu nog met grote geestdrift als ideaal verkondigd wordt, dat 
àlle kinderen toch op de O.S. behoren. De feiten zeggen 
dunkt mij onweersprekelijk dit: 
de O.S. als overkoepeling van alle godsdienstige richtingen 
is eenmaal door de overgrote meerderheid van ons volk 
aanvaard (1ge eeuw tot pLm. 1880); 
zij wordt thans door de overgrote meerderheid niet meer 
begeerd (68 tegen 32 %). 
Meent men in ernst de klok terug te kunnen zetten? 
Hoe zal men dan de oorzaken van de ommekeer wegnemen? 

2) Ik ontleen ze aan een artikel van A. H. Gerhard in Volksontwikkeling, 
November 1937. 
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M.i. staan diegenen op heel wat reëler bodem, die aanvaar~ 
den, dat Rooms~Katholieken en Orthodox~Protestanten hun 
scholen hebben en behouden zullen en dat voor het overige 
deel der bevolking een derde type school nodig blijft. 
Onderzoek ik nader de gronden, waarop men een verwach~ 
ting baseert dat de inzichten van ons volk wel eens terug 
zullen keren naar die van vóór 1880, dan stoot ik telkens op 
onhoudbaarheden. Ik kan mij denken, dat men voor de O.S. 
terug wil winnen de kinderen der niebconfessionele ouders; 
dat is reëel. Ik kan mij niet denken, dat iemand die de R.K. 
en Orthodox~Protestantse inzichten goed kent, nog kàn ver~ 
wachten, dat zij ooit weer tot de O.S. zullen terugkeren. a) 
Afgezien van de vraag wat men zelf graag zou willen of wat 
men beter acht, deze verwachting is ten eerste in strijd met 
een sociologische wet: eenmaal geschapen instituten (i.c. de 
Bijz. School) leven voort naar immanente krachten. Maar 
bovendien, deze verwachting is in strijd met het beginsel 
van den tegenstander. De voorstanders der Bijz. School 
staan op het standpunt, dat in opvoeding en onderwijs de 
levensbeschouwing der ouders moet functioneren, ja moet 
domineren. Dáárom zullen zij nooit tot een overkoepelende 
school terugkeren; wie er op hoopt, kent zijn tegenstander 
niet en verliest dus per sé de strijd. 
Het is er in zekere zin mee als met een ontwikkelingsgang 
in het socialisme. Het 1ge eeuwse socialisme kon met zeker 
recht tot pl.m. 1900 bouwen op de verwachting, dat de over~ 
grote meerderheid van het proletariaat de eindstrijd zou 
voeren met een steeds kleiner wordende groep bezitters. De 
verwachting is thans door de sociale feiten tot een illusie 
geworden. Even illusionistisch lijkt mij de verwachting, dat 
de O.S. de overgrote meerderheid der kinderen weer zal 
bevatten (tenzij men mocht menen dat binnen afzienbare 
tijd de R.K. en de Orth. Protestanten hun geloof zouden 
opgeven .... ). 

Indien dus náást de R.K. en Orth. Prot. scholen met klein 
70 % nog een derde type school voor op het ogenblik ruim 
30 % der bevolking nodig zal zijn, dan rijst de vraag: welk 
karakter zal dan deze school moeten hebben? De voorstan~ 
ders der O.S. menen dat het thans geldende karakter vol~ 
doende tot uitdrukking komt in art. 42 der L.O.~wet: de op~ 
leidin.g tot christelijke en maatschappelijke deugden en de 

3) Gelukkig heeft Thijssen bij de debatten over de Onderwijs.begroting in 
de Tweede Kamer deze gedachte niet aanvaard. 
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positieve eerbied ten opzichte van andersdenkenden. De 
discussies hierover lopen nog al eens vast of naast elkaar 
heen - ik voor mij zou ten eerste betwijfelen of dit wets~ 
artikel het karakter en de stijl der O.S. voldoende uitdrukt, 
maar bovendien het vraagstuk liever van een andere, de 
maatschappelijke kant aanpakken. Het karakter van een 
school wordt meer door de eisen der maatschappij dan door 
wetsartikelen bepaald. 
De 1ge eeuwse lagere school (later met M.U.L.O. aangevuld) 
was de school voor het arbeiderskind; de liberaal~kapitalis~ 
tische maatschappij gaf aan de arbeidersjeugd niet meer op 
haar levensweg mee dan lager onderwijs. Het zal, dunkt mij, 
weinig of geen tegenspraak vinden, wanneer ik zeg: óók de 

E.en leuze-
een uitgangspunt 
voor discussie 

OPE 



L.s. (sterker was het bij H.B.S.) werd als de gehele 1ge eeuw 
beheerst door het kennis~is~machtddeaal. Als ik mij de vraag 
voorleg, wat een alzijdige opvoeding zou kunnen omvatten, 
neem ik de door minister tlolkestem gemaakte indeling in 
lichamelijke, intellectuele, aesthetische, moreel~religieuze op~ 
voeding gemakshalve over. Vraag ik dan, wat de O.S. der 
1ge eeuw daarvan terecht bracht, dan lijkt mij niet onbillijk 
deze vaststelling: 
van de lichamelijke opvoeding: niets; 
van de aesthetische opvoeding: niets; 
van de morele opvoeding: stellig iets, maar het is onmeeb 
baar, omdat zij beheerst wordt door de invloed van mens 
op mens; 
van de religieuze opvoeding: niet veel, want men achtte haar 
buiten de taak der school te vallen. 
Blijft: intellectuele opvoeding. Inderdaad ging het onderwijs 
voor een groot deel op in het bijbrengen van intellectuele 
kennis en vaardigheid. Daarmee kon het arbeiderskind toe. 
moest het zich er doorheen zien te slaan. Wie wat thuis is 
in de geestelijke stromingen, herkent hier de heerschappij 
van het rationalistisch humanisme. 
Nu geve men zich rekenschap van de ontzaglijke verschui~ 
vingen, zowel op maatschappelijk als op geestelijk gebied 
en niet slechts van verschuivingen, maar ook van worstelin" 
gen op leven~en~dood, waarvan de oorlog slechts een symp~ 
toom is. De liberaal .. kapitalistische maatschappij is voorbij; 
het kennis~is~machtddeaal verloor zijn bekoring. Het arbeids" 
proces vraagt - men denke aan theorieën en practijken in 
de dictatuurlanden - om arbeiders die hun zelfstandigheid 
en persoonlijkheid offeren, als willige slaven gehoorzamen 
en als soldaten zich offeren voor de glorie van het vader~ 
land. Ik denk aan een theorie als van Ernst Jünger (Der 
A rbeifer, 2e dr. 1932), die radicaal wil breken met het ont. 
wikkelingsideaal der 1ge eeuw, die met name de arbeiders~ 
massa oproept tot "totale mobilisatie van de arbeid" en het 
volkomen klaar uitspreekt dat het ideaal van een persoon" 
lijk leven, het zelfstandig critisch denken, het bewaren van 
een persoonlijke levenssfeer grondig moet worden opge. 
ruimd: wij staan allen in het gelid voor éénzelfde zaak, wij 
arbeiden allen voor één volk, voor allen heeft het leven één 
en dezelfde zin, allen hebben hun denken en voelen te rich~ 
ten naar éénzelfde wil, de arbeider wordt arbeidssoldaat, 
enz ..... Ik denk aan het Robobtype uit een drama van 
Karel Capek: rechtlijnig in denken en handelen, hard en 
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streng, zonder barmhartigheid. Men vergisse zich niet: dit 
is niet alleen nationaal-socialistisch barbarisme; de fase 
waarin het kapitalisme zich thans bevindt - de enorme 
techniek, de grootbedrijven, de eis van ordening, het collec
tivisme - geeft grote kansen aan massa-slavernij. Duizen: 
den in de democratieën worden zich dieper bewust: dat in 
wezen een strijd om laatste waarden, dus om levensbeschou~ 
wing, zich afspeelt. En zij vragen van de opvoeders hunner 
kinderen, dat zij aan de jeugd een levensbagage meegeven, 
die in deze strijd deugdelijk is. Bewuste keuze vráágt in dit 
moment een eigen levensbeschouwing. 
Onder invloed dezer krachten komen er in die volksgroepen, 
,die bij de voorstanders der Openbare School worden ge
rekend, verschillen aan de dag, die vroeger minder sterk 
spraken. Onder hen was steeds en is nog een groep, die 
bewust aan de christelijke en maatschappelijke deugden een 
positief godsdienstig christelijk geloof verbond; men koos 
de "neutrale" O.S., omdat men de splitsing in ons volk al te 
ver doorgevoerd vond, en men behoefde niet te vrezen dat 
het eigen geloof zou worden geschaad. Een andere groep 
had met het christelijk "geloof" gebroken, maar geen bezwaar 
tegen de "deugden" (die gewoonlijk werden verstaan als 
humanistische). De eerste groep komt, gegeven de volstrekte 
noodzaak tot keuze, voor de vraag te staan: is wat de feite~ 
lijk bestaande O.S. biedt aan geestelijke bagage, niet te 
schraal?; mogen wij wel de achtergrond der christelijke en 
maatschappelijke deugden verwaarlozen?; moeten wij niet 
héél duidelijk zeggen dat de scheiding tussen geloof en mo
raai onaanvaardbaar is? Onder de tweede groep (in zichzelf 
nogal heterogeen) zijn er, die zich met bezorgdheid afvragen 
of het rationalistisch humanisme der vorige eeuw wel sterk 
en diep genoeg is; of het kennis-is-machbideaal niet ver
ouderd moet heten; of in de strijd voor democratie en vrij~ 
heid de O.S.~ideologie wel voIdoende grond heeft. Het valt 
met cijfers moeilijk te bewijzen; maar ik vermoed, dat ver
scheidene politiek linkse ouders hun kinderen naar de con
fessionele school sturen in de verwachting, daar steviger 
bagage voor hun kinderen te vinden. Men luistere naar wat 
een volkomen betrouwbaar ingewijde (onze pg. Van d~r 
Velde, L.O.-inspecteur te Winschoten) zegt:4

) "De O.S. mist 
nu eenmaal gebondenheid door gemeenschappelijke geloofs
beginselen. Bij het Bijz. Onderw. - genomen in zijn meest 
ideeële uiting - doortrekt één levensopvatting het ganse 
~) Gedenkboek Albarda, blz. 221. 
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milieu, waarin het kind opgroeit: Kerk, Gezin en School. Er 
is één geestelijke leidsman voor ouders, kinderen, leerkrachl' 
ten. Hoe diep de inwerking van dit allen~verenende geloof 
op de kinderen is, hangt in de school natuurlijk in hoofdzaak 
af van woord en daad der leerkrachten. Maar men kan in de 
bijzondere scholen lessen bijwonen in Bijbelse Geschiedenis, 
waarvan zoveel wijding, zoveel opvoedende kracht uitgaat, 
dat men - zelf voortkomende uit het Openb. Ond. - ze 
node op de openbare scholen mist. Er is op de openbare 
scholen weinig of niets, dat in saambindende kracht 
het geloof benadert." 
Wie het wel meent met de O.S. moet zich de vraag stellen, 
welk karakter, welke geestelijke inhoud haar draagt en hoe 
men tegemoet komt aari de feitelijk aanwezige en in de tijds~ 
omstandigheden maar al te zeer gegronde behoefte aan een 
àndere inhoud dan de 1ge eeuwse, rationeel humanistische. 

Het vraagstuk wordt ook anders gesteld, waarbij de invloed 
van modern~paedagogische stromingen duidelijk merkbaar 
is. Door een overstelpende hoeveelheid ook populaire litera~ 
tuur over opvoeding, is het inzicht wijd verbreid, dat de 
opvoeder niet alleen kennis nodig heeft van het kind en van 
de wetten van zijn groei (lichamelijk en psychisch), maar 
ook normen. Men moet niet slechts weten wie men opvoedt, 
maar ook waartoe, en bij deze laatste vraag spreekt de 
levensbeschouwing het beslissende woord. 
Zie ik wel, dan zijn er in onze eeuw in hoofdzaak drie in~ 
houden, die zich als norm voor opvoedingsarbeid (buiten het 
confessionalisme) aanbieden. Ten eerste: de nieuw~heidense, 
in nationaal~socialisme en fascisme belichaamd, die dwars 
tegen humanisme, socialisme, democratie en christendom in~ 
gaat. Ten tweede: de modern~humanistische, los van het 
christelijk geloof, doch met handhaving van enkele uit het 
christendom ontsprongen waarden, met sterke nadruk op 
verdraagzaamheid, eerbied voor de mens, vrijheidsliefde; 
deze stroming is sedert de 18e eeuw sterk gegroeid en heeft 
in liberalisme en socialisme sterke aanhang gevonden. Ten 
derde: de christelijk~humanistische, die de levenswaarden 
van het Evangelie normatief acht en ze in levend verband 
met deze bron wil vasthouden. 
Géén voorstander van de O.S. zal het voor de eerste norm 
opnemen. Resten de beide andere. In de laatste 50 jaar was 
het m.i. zo, dat de aanhangers der tweede groep de O.S. 
overwegend beheersten (in onderwijzerscorps zeker, mis~ 
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schien ook in de groep der ouders); er komt nu een kente: 
ring èn doordat de derde groep duidelijker haar onvrede 
met de bestaande geestelijke inhoud uitspreekt, èn omdat 
voor velen de modern~humanistische norm niet voldoende is. 
Nu komen wij geen stap verder, wanneer wij maar voort~ 
durend herhalen: dat het oude O.S.~ideaal toch juist is, enz . . 
Het doet denken aan de verzekering der liberalen, dat het in 
de vroegere maatschappij allemaal toch beter ging. Wij leven 
nu eenmaal niet meer in de vroegere, betrekkelijk idyllische 
verhoudingen. Zie ik wel, dan rust op de voorstanders der 
O.S. de plicht om haar karakter positief zo te 'bepalen, dat 
daarmee aan de bovengeschetste verlangens en moeilijk~ 
heden wordt tegemoet gekomen. Minister Bolkestein deed 
zijn keuze, toen hij sprak van christelijk humanisme. Men is 
van het probleem niet af met een "dat nooit". De vraag 
blijft: wat dan wèl, nu? Ik vrees, óók op grond van bestrij~ 
dingen van minister Bolkestein die ik las, dat allerlei geest~ 
drittige voorstanders der O.S. zó in de oude verhoudingen 
blijven leven, dat zij voor de nieuwe eisen blind zijn. 

Een laatste opmerking. Bijna 70 % van ons lager onderwijs is 
niet meer overheids'Onderwijs; even 30 % is het nog wel. 
Staat inderdaad op grond van ' de ervaring van ruim een 
halve eeuw wel vast, dat de Overheidsschool er beter aan 
toe is, dieper in het volk is geworteld, dan de bijzondere? 
Is het meeleven der ouders, de bereidheid tot offers b.v. 
groter aan de kant der Overheidsschool? Zou de belangstel~ 
ling der ouders niet stijgen, wanneer men hen groter verant~ 
woordelijkheid te dragen gaf? Is bewezen, dat de Staat de 
best mogelijke verzorger van het volksonderwijs is? 
Als ik zo onbevangen mogelijk de verhoudingen afweeg, dan 
is tenminste twijfel aan de voortreffelijkheid van het over~ 
heidsapparaat boven die der vrije organen uit het volk ge~ 
wettigd. Zou er niet een mogelijkheid liggen om binnen 
grenzen en volgens normen door de wet gesteld - b.v. met 
behoorlijk geregelde rechtspositie voor 'Onderwijzend perso~ 
neel, met salarisregeling en leerlingenschaal, met hygiënische 
voorschriften e.d. - toch wat meer beroep te doen op de 
liefde der ouders en hun verantwoordelijkheidsgevoel? En 
zou daardoor de O.S. misschien iets van de achterstand, die 
er thans is, kunnen inhalen? 
Samenvattend: is de leuze der Overheidsschool, gezien de 
feiten, inderdaad nog vol nieuwe perspectieven? Of. ... is 
zij een langzaam maar zeker afstervende utopie? 
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I Md. DE ROOS, I Ordening 

In de aan de leden van de S.V.M.V. gezonden aankondiging 
komen in de titel de woorden "door ordening" niet voor. 
De verklaring van deze toevoeging ligt in het streven om 
elk misverstand over het onderwerp van discussie bij voor~ 
baat uit te sluiten. Wij nemen namelijk het standpunt in, dat 
een goede organisatie van het onderwijs zonder ordening 
niet te verwezenlijken is. 
Het onderscheid tussen organiseren (het tot één werkzaam 
geheel maken van de delen) en ordenen (het regelen van de 
onderlinge betrekkingen der delen) moge theoretisch aan~ 
vaardbaar zijn - in zoverre zijn wij het eens met dr. P. Kuin, 
wanneer hij in zijn boek Ordening als maatschappeli.ik ver:
schiJnsel er op wijst, dat men het schoolwezen zowel kan 
organiseren als ordenen - meer dan een hulpmiddel bij de 
analyse van ordeningsverschijnselen is het niet. 

Heeft de S.D.A.P. eigen denkbeelden over de wenseli.ikheid 
van orden.ing op onderwiJSigebied? Het laatste algemene 
onderwijsrapport van de Partij kende het vraagstuk nog niet. 
Het rapport "Nieuwe Organen" tipt er even aan, terwijl het 
rapport "Het staatkundig stelsel der sociaal~democratie" wel 
enkele mogelijkheden opsomt, doch de nadere overweging 
aan den lezer overlaat. 
In een bepaald complex van maatschappelijke functies - het 
onderwijs vormt zo'n complex - heeft ordening alleen dan 
zin, wanneer er door het gebrek aan regeling van de betrek~ 
kingen tussen de verschillende organen, welke tezamen het 
complex van functies verrichten, gevaren gaan ontstaan voor 
de gehele volksgemeenschap. Ten aanzien van het econo:
mische leven begint vrijwel overal de gedachte door te drin~ 
gen, dat ordening in het belang van de algemene volksweb 
vaart nodig is. In het schoolwezen is van een drang naar 
ordening nog maar weinig te bespeuren, al gaan er hier en 

1) Ook dit opstel is oorspronkelijk een prae-advies geweest voor de 
S.V.M.v. 

48 



· ') ~l~ 

.ging 
roor. 

om 
'oor~ 

, dat 
ning 

;aam 
n de 
aan~ 

:uin, 
ver;: 
kan 

ij de 

heid 
nene 
niet. 
I het 
wel 

ging 

- het 
dan 

crek~ 
het 

voor 
ono;: 
:lrin~ 
,wel~ 

naar 
r en 

Ir de 

daar reeds invloedrijke stemmen voor op. Het is uiterst 
belangrijk, dat de stem van den tegenwoordig en minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zich hieronder 
bevindt. (Een pleidooi voor een "onderwijsschap" in De 
Opbouw.) De gevolgen van het ontbreken van regelingen 
zijn op dit gebied weinig concreet en de analyse der verÇ 
schijnselen is er - ook door het gebrek aan daarvoor ge~ 
schikte organen - nog lang niet ver genoeg gevorderd. 
Zijn er nochtans reeds aanwijzingen voor het bestaan van 
zekere algemene gevaren voor de geestelijke potentie van 
ons volk? Het grote aantal gestrande wetsontwerpen een 
ogenblik buiten beschouwing latende - hierin behoeft op 
zichzelf geen gevaar te steken al kan het een belangrijk 
symptoom zijn van organische onvruchtbaarheid - kan ge~ 
constateerd worden, dat er allerwegen onbehagen bestaat 
over de resultaten van het onderwijs. Zo in de bedrijfswereld 
over het L. O. en het M.O., bij het M. O. over het L. O. en 
bij het H. O. over het M. O. Voegt men hierbij het algemeen 
tekort schieten van het Lager onderwijs, in zoverre het voor 
~ deel der bevolking eindonderwijs is, dan bestaat er voor 
ongerustheid reden. De pogingen om door een verbeterde 
aansluiting (L. O. bij M. O. en M. O. bij H . O.) bepaalde be~ 
zwaren weg te nemen, kunnen in de algemene verschijnselen 
weinig verandering brengen. Een symptoom van ongerustheid 
vonden wij vooral ook in het pleidooi van Prof. Dr. Ph. 
Kohnstamm voor Planmatige leiding in onderw(js en volks;: 
ontwikkeling (N o. 1 van de Geschriftenreeks van de Dr. D. 
Eos~Stichting te 's~Gravenhage). Zijn wensen hebben veel in~ 
stemming gevonden, doch daarbij is het gebleven. Vrij alge~ 
meen is de k!acht over de overlading der leerprogramma's, 
doch is er een geschikt en bevoegd lichaam om deze klacht 
te onderzoeken en om wegen tot verbetering aan te geven? 
Velen achten de zeggenschap van degenen, die bij de resulta~ 
ten van het onderwijs het nauwst betrokken zijn, veel te 
gering. Bedoeld worden de ouders, die voor hun kinderen een 
"goede" school verlangen, liefst een betere dan die zij zelf 
hebben gehad (de consumenten) en de leerkrachten, die het 
onderwijs "geven" (de producenten). In het economische 
leven wordt voor deze groepen in ordeningsschema's een 
flinke' plaats ingeruimd. Trekken wij de parallel met het 
economische leven nog even door: ook bij het onderwijs wor~ 
den verschijnselen van overproductie of onderconsumptie 
waargenomen (aantal studenten; onderwijzers~ en lerarenop~ 
leiding). Is er geen aanleiding ons te bezinnen op middelen, 

4 49 



die evenwicht kunnen brengen tussen vraag en aanbod in het 
schoolwezen? 
Een ander complex van vraagstukken raakt de verhouding 
tussen het openbaar en het bijzonder lager onderwijs en 
meer in het bijzonder de plaats, welke enerzijds het gemeen~ 
tebestuur, anderzijds de schoolbesturen innemen ten aanzien 
van het budgetrecht, de eigendom van schoolgebouwen, de 
vergoeding van exploitatiekosten e.d. De vraag klemt, of be~ 
paalde gebreken in de regeling der verhoudingen niet de oor~ 
zaak zijn van de te constateren geringe bereidheid om de 
consequenties van de bestaande wettelijke bepalingen te dien 
aanzien te accepteren. (Zie de Pacificatierapporten van de 
Bond van Ned. Onderwijzers, het N.O.G., de Ver. "Volks~ 
onderwijs" en de S.D.A.P.; men vergete ook niet de ge~ 
schiedenis van de totstandkoming van de Z.g. Concentratie~ 
wet.) leder heeft wel eens de wens horen uitspreken, deze 
vraagstukken zoveel mogelijk uit de politieke sfeer te halen, 
opdat de laatste resten van de schoolstrijd spoedig tot het 
verleden behoren. Er zijn ook allerlei oplossingen aangewe~ 
zen (het Onderwijsparlement van Banning, de Openbare 
Schoolraad van Lousberg, de Openbare Onderwijsraad van 
Den Boer, de Schooldistricten van Volksonderwijs), doch men 
vergat het geheel te overzien en kwam daardoor niet tot een 
bevredigend resultaat. 
Tenslotte is er de algemeen bekende misère met de onder~ 
wijzersopleiding. 
De gewenste ordening zal in de eerste plaats moeten bestaan 
in het scheppen van organen, welke leiding geven, verkeerde 
verhoudingen wegnemen, nieuwe regelingen in het leven 
roepen. Zij zullen de bouw van een goede onderwi.is~ 
organisatie kunnen voorbereiden. Met volledige eerbiediging 
van de vrijheid vau onderwijs en onder handhaving van de 
autonomie der gemeenten en van de rechten der school~ 
besturen, voorzover ,deze berusten op grondwettelijke 
beginselen, lijkt het ons mogelijk een goed functionerend 
organenstelsel in het leven te roepen. Van dit stelsel geven 
wij de volgende korte schets: 
1. Pij de wet wordt ingesteld een openbaar lichaam, genaamd 
Rijks~Onderwijscentrale, aan het hoofd waarvan komt te 
staan de Centrale Onderwijsraad. 
2. Aan dit openbare lichaam wordt ten aanzien van met name 
in de wet genoemde punten zoals de vaststelling van leer~ 
programma's, cursusduur en ~aanvang, de uitwerking van wet~ 
telijke subsidie~f,chema's, de vaststelling van examen eisen cn 
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toelatingseisen, enz. verordenende bevoegdheid verleend. 
3. Aan het lichaam wordt het schooltoezicht opgedragen. 
1. De Centrale Onderwijsraad wordt samengesteld uit 30 
personen, aangewezen door de Kroon uit de kringen van het 
openbaar onderwijs, het R.K. bijzonder onderwijs en het 
Prot. Christelijk bijzonder onderwijs. De Raad vormt afde. 
lingen voor de voornaamste takken van onderwijs en laat zich 
bijstaan door een Raad van advies voor elk van die takken. 
5. De Raad beschikt over een Centraal Bureau voor het 
Onderwijs, dat de dagelijkse afdoening van zaken regelt 
onder leiding van het Dag. Bestuur van de Raad, dat een be. 
zoldiging uit 's Rijks kas ontvangt. Aan het Bureau wordt een 
wetenschappelijke afdeling verbonden, welke samenwerkt 
met de bestaande Seminaria. 
6. Tot leden van de Raad worden aangewezen vertegenwoor,,' 
digers van a. leerkrachten bij de verschillende takken van 
onderwijs, b. bonden van schoolbesturen en federaties van 
ouderraden, c. instellingen tot wetenschappelijke beoefening 
der paedagogiek, d. het Rijk. 
7. De Raad wordt voor de behandeling van bij de wet aan te 
wijzen zaken hoogste beroepsorgaan. 
8. De eigendom van schoolgebouwen, welke geheel of gro. 
tendeels uit overheidssubsidies zijn bekostigd, komt bij het 
openbare lichaam te berusten. 
9. Het lichaam krijgt een eigen budget, vooral ook met het 
oog op de vaststelling en uitkering van subsidies. De begro" 
ting wordt door den minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij de Staten~Generaal ingediend. 
10. Door de Kroon kunnen verordeningen van het openbare 
lichaam, welke in strijd worden geacht met de wet of met 
het algemeen belang worden vernietigd. 
11. Er worden Regionale Onderwijsraden in het leven geroe. 
pen, op dezelfde wijze - mutatis mutandis - samengesteld 
als de Centrale Onderwijsraad met grote invloed van de com~ 
munale overheid. De grootste gemeenten vormen een afzon" 
der lijk ressort. 
12. Tot de taak van deze raden behoort O.m.: het toezicht 'Op 
het gebruik van schoolgebouwen van het openbaar lichaam 
in het ressort, het behandelen in eerste aanleg van geschil. 
len nopens de stichting en opheffing van openbare en bijzon~ 
dere scholen en van subsidie.aanvragen ten behoeve van in 
het ressort gelegen scholen, het bevorderen van intercom~ 
munale regelingen omtrent de stichting en exploitatie van ge. 
meenschappelijke scholen op het platteland . 
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13. Het benoemen van leerkrachten, de zorg voor de exploi" 
tatie der scholen en de keuze der leermiddelen blijven be" 
rusten bij de gemeentebesturen en schoolbesturen. De ge" 
meentebesturen worden van een deel van het zelfbestuur 
(selfgovernment) ontlast. 
Voor elke tak van onderwijs hebben. wij een globaal 
orgaanschema vastgesteld, waarin de taak der ver" 
schillende organen is weergegeven, in aansluiting op de his" 
torisch gegroeide toestand. Deze schema's zijn alle verschil" 
lend, omdat de plaats en het aandeel van de overheid in de 
behartiging van het onderwijs bij de verschillende soorten 
van onderwijs sterk uiteenlopen. In de punten 1-13 mag 
men dus niet meer dan een algemene oriëntering zien. 
In afwachting van de totstandkoming van een nieuw open" 
baar lichaam kan begonnen worden met de uitbouw van de 
tegenwoordige Onderwijsraad tot een goed geoutilleerd cen" 

. traal adviesorgaan, waaraan geleidelijk bepaalde bevoegd" 
heden kunnen worden gedelegeerd. 
Onze beweging zette zich onderwijl met spoed aan de samen" 
stelling van een nieuw Onderwijsrapport, want dat van 1925 
is verouderd. 
Zijn wij het daarover eens? 

Prof. dr. Ph. Kohnstamm, Planmatige Leiding in Onderwijs en Volksontwikkeling en 
Werkloosheid en Volksopvoeding, Van Gorcum & Comp., Assen, 1939. 

Deze beide voordrachten zijn gehouden voor de pas opgerichte Dr. D. Bosch-stichting, 
te Leiden, op 30 Maart en 6 April van dit jaar. Alle twee zijn een pleidooi, de eerste 
voor een centraal, wetenschappelijk "laboratorium" in dienst van het Nederlandse 
onderwijs, de laatste voor de Daltonisering van het ontwikkelingswerk in de kring 
der werklozen. En allebei betogen, hoe wij, ook op de gebieden van onderwijs en ont
wikkeling, moeten komen van de improvisatie naar de "Planning". 
Het eerste stuk is volmaakt overtuigend. Inderdaad, wie gelooft, dat de tijd van be
wuste, planmatige leiding aan het menselijk streven - op eigenlijk alle gebieden -
aangebroken is, moet beseffen, dat het onderwijs, zijn methoden en zijn organisatie 
niet meer kunnen blijven voortgroeien, zoals de intuïtie der opvoeders en de school
strijd der volksgroepen het maar willen. Objectivering en systematisering zijn nodig bij 
het bewerken van ons ervaringsmateriaal; objectiviteit en systematiek zullen in Neder
land uitstekend kunnen werken als tegengif tegen de politisering en sectariserenig 
waartoe de pacificatie maar al te dikwijls heeft geleid - die ze althans lang niet ver
hinderd heeft. Dat zo overtuigde "pIanisten" als wij, sociaal-democraten, ons van deze 
waarheden zo betrekkelijk weinig rekenschap hebben gegeven, is misschien te verwon
deren. Doch in elk geval is het zeker niet te laat. Wellicht is het - gezien de nieuwe ' 
Regering en haar Minister van Onderwijs - zelfs juist op tijd. 
In de tweede lezing dekt de titel niet de stof, die behandeld wordt. Zeker, wij willen 
niets afdoen van de ontwijfelbare verdienste van het Amsterdamse Instituut voor 
Individueel Onderwijs, maar wie het vraagstuk "Werkloosheid en Volksopvoeding" 
behandelt, mag ' zich o.i. toch niet vergenoegen met verwijzing naar de uitgaven van die 
instelling. De vraagstukken van arbeid en vrij tijd, door Prof. K. in het begin van zijn 
voordracht aangeroerd, hadden uitvoeriger behandeling verdiend, evenals die van werk
kamp, internaat, lichamelijke oefening en "staatsburgerlijke opvoeding". Doch inder
daad: als de schrijver deze verhandeling uitsluitend bedoeld h,eeft als een voorbeeld 
van wat gedaan kan worden, mocht hij al het veelvuldige, andere terzijde laten. Hier 
steekt materiaal in voor een boek. H. B. 
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Waakzaamheid en E. d. D. 
(W.B.) Men kent het geval: het Comité Waakzaamheid, 
bestaande uit intellectuelen, hoogleraren, afgestudeerden, 
studenten, totaal een 1200 leden omvattend, was indertijd 
opgericht tegen het nationaal~socialistisch gevaar. De over$ 
grote meerderheid bestond uit overtuigde democraten, die 
echter geen bezwaar hadden om met een aantal commu~ 
nistisch gezinden samen te werken tegen de wassende nat. 
soc. invloed. De ontwikkeling der gebeurtenissen in Europa, 
met name het verbond Stalin~Hit1er en de nieuwe oorlog, 
deed de overtuiging rijpen, dat de band met communisten 
moest worden doorgesneden. Het Comité deed daartoe een 
voorstel, dat echter na een vertroebelde discussie niet werd 
aangenomen, doch vervangen door een ander, dat de ver~ 
langde zuiverheid niet bracht. Daarop legde het Bestuur 
het werk neer, met de bedoeling om de overgrote meerder~ 
heid der oprecht democratische intellectuelen in een nieuw 
verband te verenigen, waarbij elke vertroebeling zou worden 
buitengesloten. Voorstellen daaromtrent zijn reeds bekend 
gemaakt. 
Tussen Waakzaamheid en E. d. D. heeft het nooit willen 
vlotten. Enerzijds zeide E. d. D. terecht: zolang gij com~ 
munisten en communistisch gezinden duldt, zijt gij geen 
betrouwbare bondgenoot in de strijd tegen het nationaal~ 
socialisme. Anderzijds bleken er minder principiële over~ 
wegingen een rol te spelen: E. d. D. weigerde stelselmatig 
de brochures van Waakzaamheid, waaronder voortreffelijke, 
op hun inhoud te waarderen; men weigerde hardnekkig ook 
vertrouwelijke samensprekingen om tot klaarheid, zo 
mogelijk tot samenwerking te komen. 
Nu in de groep Waakzaamheid de scheuring gekomen is, 
zien we de instinctieve gevoelens bij E. d. D. naar boven 
komen. In het nummer van 16 Dec. schrijft vermoedelijk de 
redacteur van E. d. D. een artikel, dat ik voor de stand van 
de democratie in ons land zonder meer beschamend acht. 
Dat er een enkele niet juiste voorstelling van de Waakzaam. 



heid-vergadering in voorkomt, is te begrijpen( de bericht. 
geving was niet duidelijk); dat men Waakzaamheid opnieuw 
·een communistische mantelorganisatie noemde was wel 
dwaas, maar in zekere zin te vergeven: Waakzaamheid was 
wel wat laat tot inzicht gekomen. Dat E. d. D . zich zelf op 
de borst sloeg met een triomfantelijk "Onze voorspellingen 
zijn uitgekomen" - och, het was menselijk, àl te menselijk .. 
Maar twee dingen vooral waren voor den democraat be
schamend. Ten eerste: het ietwat honend spreken over "de 
dames en heren van de Z.g. Waakzaamheid", over "de 
hooggestemde vaak hooggeleerde brochures" wijst op een 
klemburgerlijk ressentiment tegen intellectuelen, dat in een 
gezonde democratie overwonnen behoort te zijn. Nooit kan 
het de taak van een democraat zijn om dit soort gevoelens 
aan te wakkeren. Ten tweede: het volkomen ontbreken van 
het besef, dat nu allereerst de vraag werd hoe men de goed
willende en democratisch betrouwbare intellectuelen bijeen 
en actief hield. De schrijver in E. d. D. zag alleen maar de 
ondergang van een "communistische mantelorganisatie"; hij 
zag niet - verblind als hij was - dat er juist op dat ogen: 
blik voor de democratie veel t'e behouden was. De afge
treden bestuurders van Waakzaamheid zagen het wel, en 
deden het hunne. 
Wij zullen nu aanstonds in Nederland een "Comité van 
Intellectuelen tot verdediging van de Geestelijke Vrijheid" 
hebben. waarvan het lidmaatschap onverenigbaar is met dat 
van N.S.B. en C.P.N. De kloof tussen dit Comité en E. d. D . 
is alleen maar groter geworden door het kortzichtig geschrijf 
van E. d. D. Het is - om "met dezen schrijver te spreken -
"meer dan triest", al ligt naar ons oordeel de triestigheid 
ergens anders, dan waar hij ze ziet. 

Het probleem blijft er staan: hoe voor het behoud en de 
versterkin!1 der democratie in ons land de verschillende 
groepen elkaar vinden. Els E. d. D. aan de oplossing van 
dit probleem wil meewerken. zal zij een andere politiek 
moeten volgen dan in het onderhavige geval. 

Discussie over neutraliteit en socialisme 
In October van het vorige jaar verscheen in het Vlaamse 
socialistische blad Leiding een ongetekend artikel (klaarblij
kelijk van den Partij-voorzitter Hendrik de Man), met de 
welsprekende titel: "Genoeg Sabotage van de Onzijdigheid". 
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In Socialisme en Democratie is Van Gelderen hier reeds 
tegen te velde getrokken. Doch ook in België zelf bleef de 
reactie niet uit. In December publiceerde het Frans~talige 
orgaan, de Revue Socialiste, een uitvoerig opstel van haar 
hoofdredacteur, Max Buset, waaraan wij - ter wille van het 
belang der zaak - het volgende ontlenen, met weglating 
overigens van alles wat óf te persoonlijk, óf te specifiek Be1~ 
gisch was in deze gedachtenwisseling. 
"Wij vragen niet, dat België op eigen gelegenheid de oorlog ingaat. Des 
te beter voor haar, als ze er buiten kan blijven. Wij hebben genoeg 
gevoel voor het belachelijke, om te zien, dat een oorlogsverklaring van 
België aan Duitsland, al of niet gevolgd door een Belgische aanval op de 
Siegfried.Jinie op de hoogte van Aken, op zijn minst een onderwerp van 
stomme verbazing zou zijn voor de gehele wereld. Maar - eerste voor' 
werp van angst - wij zijn overtuigd, dat ons toekomstig lot verbonden 
is aan dat van Frankrijk en Engeland, en wij menen, dat het minste wat 
we doen kunnen toch wel is. om onze zedelijke steun, onze krachtdadige 
sympathie te schenken aan die volkeren en in het bijzonder aan onze socia, 
Iistische kameraden van die landen Maar wij hebben ook gevr<!esd -
tweede voorwerp van angst - dat: in geval van een Duitse aanval op 
Nederland, België zou vluchten in haar neutraliteit, en zich voor twee 
derde deel zou laten omsingelen door de enige machten, die gevaarlijk 
voor haar zijn, en dat zij daarenboven zou dienen als stootkussen voor 
zulk een niet te verontschuldigen agressie ...... 
"Laten wij de balans opmaken, en deze toetsen aan onze respectievelijke 
meningen. De Regering eist van ons, dat wij onze mening verzwijgen, ter 
wille van een vernuftige theorie van "het ene gram op de weegschaal, 
dat de doorslag kan geven." Maar, bij het eerste alarm concentreert ze 
- heel gelukkig overigens - al onze troepen in het Oosten en Noorden, 
daardoor in onze bodem, ten aan schouwe van de gehele wereld, de 
betekenis neerschrijvende van onze ongerustheid en ons vertrouwen! 
Geheel België begrijpt en billijkt dat, want haar gevoelens worden aldus 
bevestigd op een wijze, die bijna tragisch geworden was. En dan: bij het 
eerste alarm - vlug naar Den Haag. Niemand gelooft, dat dit alleen 
plaats had, om een bemiddelingsvoorstel te doen .... " 
Klaarblijkelijk wil Leiding ons, als socialisten, een moeilijke keuze op' 
leggen, door tegenover elkaar te stellen "verzadigde en hongerige kapitalis' 
men". Helaas voor het succes van de bewijsvoering, is dát niet de keuze, 
die wij hebben gedaan .... " 
"Wij hebben niet gekozen tussen imperialismen, hoe reëel en verschillend 
ze ook zijn, omdat er iets anders is, dat de keuze van ons geweten heeft 
bepaald : wij hebben moeten kiezen tussen twee manieren om de ver, 
houdingen van volk tot volk te verstaan en te regelen. Laat men mij 
ten goede houden, als ik de herinnering van bepaalde mensen opfris. In 
1914 valt Duitsland ons aan; als het de overwinning had behaald, zou het 
ons niet ons grondgebied hebben teruggegeven. Engeland en vooral 
Frankrijk helpen ons: bij hun overwinning herstellen ze ons in de volheid 
van onze onafhankelijkheid.... En nu, meer nog dan in het begin van 
September, is het voldoende om de eerste de beste de vraag te stellen, 
van waar het gevaar komt, om een .spontaan, duidelijk en afdoend ant, 
woord te krijgen, telkens hetzelfde, en aldus te weten, wat Leiding alle 
moeite doet om te vertroebelen . ..... 
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(Stellig hebben de democratieën half- en driekwart fascistische bond
genoten, terwijl het totalitaire Italië neutraal blijft. Stellig zijn de Engelse 
en Franse democratieën niet volmaakt. Stellig is de oorlog een slecht 
middel om de democratie te bevorderen. Stellig is er geen tegenstelling 
van absoluut wit en absoluut zwart, maar .... ) 
Wanneer ik dat alles goed overweeg, zou ik niet kunnen zeggen of onze 
keuze 100 pct. is. Maar ik weet wél, dat die keuze gemaakt is, en dat het 
juist onze socialistische overtuiging is, die ons er het sterkst toe 
dreven .... 
(De kwestie van het oorlogsdoel. Wij begrijpen het wantrouwen tegen 
bepaalde uitingen van de conservatieve Engelsen, zeker. Maar waarom dan 
zo goedgelovig tegenover het Hitlerisme?) 
Men zou kunnen antwoorden, dat de oorlogsdoeleinden van Duitsland ons 
pas bekend geworden zijn, telkens wanneer ze bereikt waren, en dat 
wij op die ogenblikken een ontgoocheling hebben gevoeld, op zijn minst 
even groot als t.a.v. de trouweloze van Versailles. Men zou kunnen 
antwoorden, dat een Duitse vrede ... Doch laten we dat ter zijde laten ... 
(Om een nieuwe orde te scheppen, moeten er eerst de voorwaarden voor 
zijn. En als men een beroep doet op het humanisme, laat ons denken aan 
de millioenen mensen, die door de dictatuur zijn vervolgd. En tenslotte: 
wat wil Leiding precies?) 
Wij, "bellieisten", hebben een afkeer van de oorlog. Eerbiedig verzoekend, 
dat men ons de eer aandoet, ons te geloven, verklaren wij, dat wij mense
lijke wezens zijn van vlees en bloed, die er niet van houden, te sterven, 
noch te doen, noch te zien sterven. Als er werkelijk een weg is, die ons 
uit die oorlog wegleidt, laat men ons die dan aantonen! Wij zullen hem 
inslaan, met evenveel vreugde als de poilus, de Tommies en misschien 
ook de "Fritzen". Maar waar is die weg?" 

In het Decembermummer van Leiding heeft de bekende 
anonymus geantwoord. Ik heb dat artikel meermalen goed 
doorgelezen en kan het niet anders vinden dan: zwak. 
De Man doet Buset opnieuw het verwijt, de "Belgische neu~ 
traliteit te saboteren", doch dat niet consequent te doen. Het 
logische gevolg van een "bellicistisch" standpunt zou zijn: 
'deelname van België aan de oorlog, met de Geallieerden. Of 
tenminste: propaganda daarvoor. 
Ik geloof niet, dat dit verwijt verdiend is. Wij zijn allen 
eensgezind in onze hoge waardering van het feit, dat meer~ 
dere landen buiten het bloedbad blijven. Èn omdat het winst 
is, wanneer aan één enkel land de verschrikking van een 
inval bespaard kan blijven. Èn omdat een grote invloed van 
véél neutralen de vrede~door~recht bevorderen kan. Maar 
wanneer wij dit erkennen als een vanzelf sprekende zaak, 
betekent dit dan, dat wij ons olympisch "boven het strijdge~ 
woel" mogen plaatsen? Dat wij rapporten van "voldoende" 
en "onvoldoende" en "volgende keer beter" mogen uitreiken 
aan de strijdenden? Dat wij ons nu ook verplicht moeten 
voelen, om de Geallieerden zó ernstige. verwijten te maken 
als Leiding deed? 
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Ik geloof niet, dat het gevaar van een inval vergroot of ver~ 
kleind wordt door uitingen in de pers of in discussies onder 
socialisten. Ik geloof slechts, dat wij onze taak zouden ver~ 
waarlozen - onze plicht, om "uit te spreken wat is" - in~ 
dien wij het zouden voorstellen, alsof de socialisten der neu~ 
trale landen eigenlijk pas goed socialist zouden zijn, als ze 
gelijk De Man deed) practisch alléén de democratieën ter 
verantwoording roepen. Het is natuurlijk een grote eer, om 
ter verantwoording geroepen te worden. 't Is zeer tekenend, 
dat men het Duitsland maar niet eens meer doet. Doch men 
kan zulk eerbetoon ook te ver drijven. En evenzeer: de ob. 
j ecti vi tei t. 
Tenslotte nog één opmerking. In hetzelfde DecembermUI11. 
mer van Leiding staan de brieven van enkele socialistische 
soldaten te velde. En daar schrijft de oud~ jeugdleider "T" o.a.: 

"Niet één ~an dat honderdmanschap, die niet neutraal doet, ook al lezen 
ze - als wij - met veel meer vertrouwen de Havasberichten dan die 
van het DNB-agentschap, ook al zitten ze in gedachten zo een beetje in 
de Maginot-linie op verdediging .. .. doch ook niet één van hen die het 
noodzakelijk acht dit over de daken te schreeuwen.... want elk hoopt 
op blijvende, reële Belgische neutraliteit. 
.... Eigenaardig, dat elk van ons weet, dat het gevaar slechts van één 
zijde kan dreigen, niemand vindt het nodig, daarover veel te spreken, 
elkeen voelt het als een waarheid zó ondubbelzinnig .... 
Het is een ervaring, die wij allen opdeden, dat wij in onze rol blijven, 
als we verklaren, dat wij, als het toch niet anders kan, zullen meevechten 
om datgene te verdedigen, dat we nu misschien kunnen verliezen: 
de Vrijheid .... " 

Dat klinkt naar Buset en Van Gelderen. Maar waarschijnlijk 
is De Man het er ook mee eens? In dat geval begrijp ik zijn 
uitval veel minder goed. Al acht ik de discussie die hij ont. 
ketende leerzaam en verhelderend. H. B. 

Mr. M. van der Goes van Naters: 

Oorlogspropaganda - of niet 

Het woord "oorlogspropaganda" - dat in vredestijd óók kan 
betekenen: propaganda voor gewapend optreden - wordt 
thans nog slechts in één zin gebruikt: stemming maken voor 
één der strijdende partijen. De bedoeling is niet zozeer, de 
non~combattanten tot gewapende inmenging te bewegen, als 
wel de publieke opinie in de nieboorlogvoerende landen 
gunstig te stemmen. 
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Tegen deze propaganda, van welke zijde ook, kan geen enkel 
bezwaar bestaan. Wanneer men haar gelijkstelt met b.v. de 
Fichtebund~propaganda, die de interne verhoudingen in de 
niet~Duitse landen wil beïnvloeden, dan geeft men blijk van 
critische verlamming. Helaas bleek tijdens de Begrotingsbe~ 
handeling bij één der extremistische afgevaardigden dit 
symptoom aanwezig te zijn! 
Dat zowel het Engelse als het Duitse "Witboek" bij één uit> 
gever zijn verschenen, pleit trouwens voor het zakelijk 
karakter van deze voorlichting. 
Een nieuwe Haagse publicatie gaat echter ver boven de 
gewone oorlogspropaganda uit. Wij bedoelen de Nouvelles 
de France, Frans van geest en Frans van titel, doch met een 
inhoud in volmaakt Nederlands. 
Over de strevingen der Engelsen in deze oorlog weten wij 
genoeg. Doch, afgezien van de merkwaardige rede van 
Daladier, die ook in het Nederlands is vertaald, was de 
Franse opvatting in de ontzaglijke cultuurstrijd, die thans 
wordt gevoerd, aan de Nederlands lezenden nog niet 
duidelijk voor ogen gesteld. 
De Nouvelles de France, die elke week verschijnen, vullen 
die leemte geheel. 
De meeste nummers openen met een voortreffelijk commen~ 
taar van den trouwen vriend van ons land Henry Asselin, 
pers~attaché van de Franse legatie. Dit is altijd ernstig, gees~ 
tig en beheerst. In één woord: Frans. Over het Verdrag van 
Versailles - dat vele naties bevrijdde-wordt eindelijk eens 
wat anders geschreven, dan twintig jaar stelselmatige en 
eenzijdige voorlichting van de zijde der overwonnenen ons 
heeft bijgebracht. Niettemin vermeldt de schr. hoe een 
Fransman in 1921 een prijsvraag "Wat is het slechtste 
boek van het jaar" beantwoordde met: "Het Verdrag 

, van Versailles". De Fransen zien van alles twee kanten. 
Daarom kunnen zij een ander volk niet haten - hoogstens 

. met een zekere ironie beoordelen. Dit is het geval - volgens 
Asselin - "sinds de historische dag, waarop een Galliër te 
Rome oneerbiedig aan de baard van een Romeins senator 
trok, die als een god gezeten was op zijn ivoren draagstoel". 
Geen haatgevoelens dreven Frankrijk in de oorlog, doch 
slechts het feit, dat deze oorlog in 1938 en 1939 zijns ondanks 
was ontstaan, en het feit, dat de Fransen "van mening zijn, 
dat reconstructie van Europa onmogelijk is, wanneer één der 
partners. . .. het recht door de kracht, de moraal door het 
geweld vervangt". 
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Pakkend zijn de persoonsbeschrijvingen in de Nouvelles: de 
Franse "propaganda".minister Jean Giraudoux is, niet alleen 
omdat hij een groot toneelschrijver is, het tegendeel van 
GÖbbels. Hij is groot, blond, heeft blauwe ogen en een schit. 
terende gezondheid. De opperbevelhebber Gamelin is een 
man van grote beschaving, een wetenschappelijk explorateur. 
De familie Daladier is een echt Franse, provinciale brood. 
bakkersfamilie, zo van één der prachtige Franse films weg. 
gelopen, waarvoor gelukkig in Nederland steeds meer belang. 
stelling ontstaat. . . . 
Artikelen over het boerengezin, over de Code de la Famille, 
een systematisch overzicht van de Franse boekenproductie 
(in oorlogstijd I), completeren deze uitgave, die, onder de 
propaganda gerangschikt, een cultuur;:historisch document 
vormt, en, als cultuurgeschiedenis, de allerbest denkbare 
propaganda voor ons geestelijk tweede vaderland betekent! 
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ARTIKELEN OVER BOEKEN 
Een Frans socialist over 't bankroet van het marxisme 
Lucien Laurat. Le Marxisme en faillite? Paris, éditions Pierre Tisné, 1939. 

268 blz. Prijs frs. 18.-. 

De vraag "Is het Marxisme bankroet?", die Laurat tot titel van zijn boek 
heeft gekozen, is op het ogenblik zeker niet de meest actuele en felst 
brandende kwestie. En ook indien de aandacht thans niet op de oorlog en 
de oorlogsgevolgen was geconcentreerd, zouden zelfs in onze 'kringen die 
vraag en haar beantwoording menigeen Siberisch koud laten. Het Marxisme 
is de laatste jaren op onze binnenlandse markt geen bijzonder gewild 
artikel. Velen onzer jongere socialistische intellectuelen zijn noch pro-, 
noch anti-, maar a-marxistisch. Voor een deel is dit toe te schrijven aan 
het z6 sterk op de voorgrond komen van nijpende practische problemen, 
dat tot theoretische bezinning vaak lust en gelegenheid ontbreken. Een 
der andere oorzaken is, dat verscheidene van de belangrijkste theoretische 
problemen van de huidige tijd - b.v. die welke met de valuta-politiek 
verband houden - buiten het terrein liggen, dat door het Marxisme be
streken wordt, of althans buiten het gebied, waarop de Marxistische 
theorieën een grote rol hebben gespeeld. 
Met dit al is de vraag, welke waarde aan de Marxistische leer in het licht 
van de werkelijkheid. en de inzichten-van-nu moet worden toegekend, 
toch volstrekt niet onbelangrijk. Zij is dit reeds niet, omdat de verminde
ring van de belangstelling voor het Marxisme, die men in Nederland kan 
constateren, geen internationaal verschijnsel is; elders, o.a. in de Angel
saktische landen, is die belangstelling groter dan in de eerste decennia 
van deze eeuw, Bovendien, al krijgt men in ons land weleens de indruk, 
dat de achttienkaraats Marxisten er de positie innemen van de laatste der 
Mohikanen, dit neemt niet weg, dat tot de geestelijke bagage van onze 
socialistische beweging nog steeds een aantal Marxistische denkbeelden 
behoren. 
Het ligt voor de hand, dat het erg onnozel zou wezen een bankroetver
klaring van het Marxisme alleen te gronden op het niet uitkomen van een 
aantal verwachtingen, die Marx en Engels omtrent de gang van zaken in 
de toekomst hebben uitgesproken. Dit feit is trouwens o.i. veel minder 
merkwaardig dan het andere feit, dat zij - vooral als men in 't oog houdt 
de tijd, waarin zij leefden en de beperktheid van het ervaringsmateriaal 
waarover zij konden beschikken - in menig opzicht een verrassend juiste 
kijk op de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij blijken te hebben 
gehad, zelfs ook ten aanzien van verschijnselen, die hun dagen nog slechts 
in embryonale vorm bestonden. De door Laurat gestelde vraag zou ' geen 
ernstige bespreking verdienen indien zij neerkwam op de vraag, of nu niet 
is komen vast te staan, dat Marx geen geniaal denker is geweest en dat 
hij en zijn volgelingen niet noemenswaard tot verrijking van de weten
schap hebben bijgedragen. Immers alleen onwetendheid en verblinding 
zouden dan tot een bevestigend antwoord kunnen leiden. 
De vraag of het Marxisme bankroet is, kan alleen dàn van belang worden 
geacht, wanneer men haar, zoals Laurat doet, opvat in deze zin: Komt de 
ontwikkeling van de maatschappij in de 20ste eeuw in grote lijnen overeen 
met de verwachtingen, die men daaromtrent op grond van de Marxis
tische theorie kon koesteren? Kan deze theorie een voldoende verklaring 

60 



isme
, 1939. 

t boek 
l felst 
log en 
~n die 
'xisme 
~ewild 

pro., 
n aan 
lemen, 
I. Een 
:tische 
olitiek 
1e be~ 
Itische 

t licht 
ekend, 
ninde. 
d kan 
'\ngel
cennia 
1druk, 
te der 

onze 
~elden 

letver_ 
LU een 
.en in 
~inder 
houdt 
teriaal 
juiste 
ebben 
lechts 

geen 
u niet 
:n dat 
.... eten
lnding 

orden 
mt de 
rereen 
larxis. 
laring 

gevcn van de voornaamste maatschappelijke verschijnselen van onze tijd 
en kan zij nog tot grondslag dienen voor een doeltreffende actie ter be
reiking van een betere samenleving? 
Om tot een beantwoording van die vraag te komen, geeft Laurat eerst 
een uiteenzetting van "het Marxisme van Marx" en gaat hij vervolgens 
na, hoe zich het Marxisme sinds het einde der vorige eeuw, dus na Marx 
en Engels, heeft ontwikkeld. Daarop volgt "de vuurproef": hij "confron. 
teert het Marxisme met de werkelijkheid", d.w.z. met de ontwikkeling van 
het kapitalisme in de jongste tijd, de wereldoorlog, de splitsing van de 
socialistische beweging, het bolsjewisme, de klassenstrijd en de klassen
samenwerking, het deelnemen aan de regering, het fascisme. Na tot de 
conclusie te zijn gekomen, dat het Marxisme de zware vuurproef, waaraan 
het in de laatste kwart eeuw onderworpen werd, met glans heeft door
staan, besluit Laurat zijn boek met een omvangrijk hoofdstuk over "de 
geboorte van een nieuwe wereld", waarin hij aan de hand van de Marxis
tische theorie de tegenwoordige situatie van de maatschappij ontleedt en 
in 't licht stelt, welke gevarcn zij oplevert, welke mogelijkheden zij opent 
en wat in dit tijdsgewricht de taak van de socialistische beweging is. 
Het is geen dor relaas, maar een boeiend betoog, dat Laurat heeft ge
schreven. Zeer geslaagd schijnt me o.a. de schildering van de conflicten 
en scheuringen in de socialistische beweging tijdens en na de wereld. 
oorlog en ook zijn beschouwingen over de gevolgen van het betrekkelijk 
plotseling opstandig en fel-anti-kapitalistisch worden van grote, tevoren 
politiek geheel ongeschoolde, volksgroepen, en, in verband daarmede, over 
de verwantschap, die er, bij alle verschillen, bestaat tussen de heel. of 
half-anarchistische stromingen der 19de en de communistische en fascis
tische bewegingen der 20ste eeuw. Knap en overtuigend is zijn uiteen
'zetting, dat de bolsjewiki, - wel verre van gelijk vaak beweerd wordt, de 
-consequentste Marxisten te wezen, of, zoals Hendrik de Man eens schreef, 
de "werkelijke vruchtgebruikers van de Marxistische nalatenschap" te zijn, 
,die "alle levenskrachtige zaden, welke Marx in de ziel der massa heeft 
gezaaid, tot ontkieming hebben gebracht" - in de grond der zaak geen 
Marxisten zijn en dat bij hen de Marxistische vlag een blanquistische en 
utopistische lading dekt. Al is het moderne communisme uit het Marxisme 
voortgekomen, het is zo ver "van d'oorsprong afgedwaald", dat men van 
,de 20ste-eeuwse communisten alleen Rosa Luxemburg en haar engere 
geestverwanten als vertegenwoordigers van een bepaalde Marxistische rich
ting kan beschouwen. Dat de critiek op het bolsjewistische pseudo
Marxisme in Laurat's boek een te grote plaats inneemt in verhouding tot 
de betekenis, die zij o.i. voor een onderzoek naar deugdelijkheid van het 
werkelijke Marxisme kan hebben, is niet onverklaarbaar: in het vaderland 
van den schrijver hebben communistische opvattingen in de arbeidersbe
weging nog altijd een grote invloed. 
Wanneer de lezing van dit interessante en verdienstelijke boek bij ons 
een gevoel van teleurstelling heeft achtergelaten, dan is dat niet, omdat 
sommige onderwerpen - b.v. de ontwikkeling en de uitwerking van de 
Marxistische theorieën na Marx en Engels - er wel heel beknopt en on
volledig in zijn behandeld. Dit kan, gezien opzet en omvang van het 
geschrift, bezwaarlijk als een grote tekortkoming worden aangemerkt. 
Wat ons wèl heeft teleurgesteld, is, dat Laurat's ontkennend antwoord op 
de vraag "Is het Marxisme bankroet?", met hoeveel overtuiging ook ge. 
geven, eigenlijk allerminst overtuigend is. Ongetwijfeld heeft Laurat een 
aantal op onjuiste voorstellingen berustende bedenkingen tegen het 
Marxisme weerlegd en reeds daarom kunnen wij de lezing van zijn boek 
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aanbevelen, te meer, waar men in ons land tegenwoordig over 't algemeen 
veeleer tot onderschatting dan tot overschatting van het Marxisme geneigd 
is. Maar we behoeven slechts even na te gaan, waarin naar de mening 
van vele socialisten in onze dagen, het Marxisme als theorie ter verklaring 
van het maatschappelijk gebeuren en ter fundering van de socialistische 
tactiek tekort bleek te schieten, om te kur..aen constateren, dat Laurat bij 
zijn confrontatie van het Marxisme met de werkelijkheid, deze werkelijk
heid voor een niet onbelangrijk deel thuis heeft gelaten. En, wat erger is, 
hetgeen wèl geconfronteerd wordt, is niet altijd levende werkelijkheid. Om 
slechts één voorbeeld te noemen: Laurat beweert, dat ook in onze tijd de 
gang van de ontwikkeling in zake de bedrijfsconcentratie en de hiermede 
gepaard gaande proletarisering in wezen geheel in overeenstemming is met 
de Marxistische theorie. Deze bewering is volslagen in strijd met de feiten. 
En we hebben hier te doen met een kwestie, die volstrekt niet enkel voor 
de theorie van betekenis is, maar waarmee ook buitengewoon belangrijke 
vragen van tactiek, van practische politiek ten nauwste samenhangen, 
vragen als: Welke betekenis heeft de proletarische klassenstrijd thans voor 
de verwezenlijking van het socialisme? en: Is in onze tijd de verwachting, 
dat het proletariaat de staatsmacht zal veroveren, iets meer dan een kin
derlijke - en gevaarlijke - illusie? 
,V ij moeten, bij alle waardering voor een groot deel van de inhoud van 
Laurat's boek, dan ook concluderen, dat de vraag "Is het Marxisme 
bankroet?" - de vraag dus: in hoeverre is het Marxisme houdbaar, in 
hoeverre moet het als onjuist verworpen of als onvolledig aangevuld 
worden? - door Laurat niet afdoende beantwoord is. A . W. IJ. 

Het Socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog, door W. van 
Ravesteyn. Tweede deel. P. N . van KampeIl & Zoon. Prijs ingenaaid 
f 7.50; gebonden f 8.50. 

Er ligt in d it werk van Van Ravesteyn ongewild iets tweeslachtigs. Het 
bedoelt een vervolg te zijn op de Geschiedenis van Quack, terwijl het 
tegelijk een zelfstandig karakter moet dragen. Om aan de gestelde be
doeling te beantwoorden, dient er echter een zekere overeenkomst van 
methode en stijl te bestaan. Daarvan is hier geen sprake. Quack en Van 
Ravesteyn - het zijn twee geheel verschillende figuren. Duidelijk komt dit 
tot uitdrukking in beider boeken. Dat van Van Ravesteyn moet dan ook 
- wil men den schrijver recht doen wedervaren - als zelfstandig werk 
beoordeeld worden en niet als vervolg op Quack. Het verdient dit ook, 
om de geheel persoonlijke wijze, waarop de schrijver de hem opgedragen 
taak uitvoert en aan zijn werk een eigen karakter geeft. 
In dit deel behandelt schr. voornamelijk de veranderingen, welke zich op 
economisch en politiek gebied omstreeks het einde van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw voltrokken, de geboorte, ontwikkeling en 
ondergang van de Tweede Internationale in 1914, benevens de geschiedenis 
van het Franse socialisme. 
Zijn waarde ontleent dit deel voornamelijk aan de geschiedenis van de 
Tweede Internationale en meer in het bijzonder aan die zijner congressen. 
Ten aanzien van dit onderwerp mag het zeker volledig worden genoemd. 
Ook de wijzigingen, welke zich in de theorie en de practijk, maar ook in 
de omstandigheden waarbinnen de Tweede Internationale in het beschre
ven tijdvak te werken had, vindt men hier goed geschetst. In dit opzicht 
is dit deel zeker een uiterst welkome aanvulling van de Nederlanóse 
literatuur over de geschiedenis van het socialisme. 
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Dat de schrijver als historicus niet altijd even objectief staat tegenover de 
door hem behandelde materie - wie zal hem dit euvel duiden? Het is zijn 
recht, maar soms vraagt men zich af of hij de subjectiviteit niet wat ver 
drijft, door een mening. waarmede hij het niet eens is, eenvoudig tot onzin 
te v~rklaren, of - als bewijs van onafhankelijkheid tegenover eigen ver
leden? - herhaaldelijk te spreken van een marxistische kerk, van een 
marxistischen paus, over Bebel, Kautsky en anderen, als "deze heren", of 
iemand te qualificeren als een der vakverenigingsbonzen. Tenslotte is 
goede smaak toch ook nog iets. 
Ook de keuze der bronnen doet soms wat vreemd aan. De gedachte 
bijvoorbeeld, dat het socialisme in de negentiende eeuwen het eerste 
decennium der twintigste eeuw als een streven naar een nieuwe godsdienst 
moet worden beschouwd, ja, voor zijn meest kenmerkende vertegenwoor
digers reeds een nieuw geloof was, is stellig voor een belangrijk deel juist 
en verdiende ook in dit werk nader onderzoek. Maar wanneer men dan als 
kroongetuigen voor deze opvatting ziet fungeren Herman Heijermans, met 
citaten uit een opgewonden artikel en den anarchist Van der Voo, met 
bladzijden en bladzijden uit een vijf-cents-brochure, dan kijkt men toch 
raar op. Heijermans en van der Voo, de meest kenmerkende vertegenwoor
digers van het socialisme van hun tijd? Misschien kwam een reeks anderen 
hiervoor toch nog eerder in aanmerking dan zij. 
Zo zouden er meer opmerkingen te maken vallen. Zij blijven hier achter
wege, omdat het boek als geheel toch zeker ruimschoots verdient gelezen 
te worden. E. B. 

Duif Cooper aan het woord 
Duff Cooper : The second world war, Jonathan Cape, London 1939, 10/6 sh. 
De militante Britse schrijver en politicus Duff Cooper, die de dag na het 
accoord van München zijn ontslag nam als minister van oorlog in Cham
berlain's kabinet, heeft met scherp gevoel voor actualiteit een reeks van 
redevoeringen en door hem geschreven artikelen uit het afgelopen jaar 
gebundeld en van korte commentaren voorzien. Terecht beschouwt hij 
hetzelf als een documentaire bijdrage voor de wijze waarop de houding 
van Engeland, na de korte en ijdele vreugde in September 1938 door het 
vermijden van een oorlog verwekt, allengs grondig wijzigde, toen ont
goocheling en verbittering bij de verder schrijdende Duitse agressie zich 
van regering en volk meer en meer meester maakten. Niet zonder een 
tikje gerechtvaardigde trots toont Duff Cooper aan, hoe zeer hij door 
de loop der gebeurtenissen in het gelijk is gesteld en zijn herhaalde waar
chuwing en critiek, eerst binnen en daarna buiten het kabinet, gegrond 

gebleken zijn. Als "histoire contemporaine" levert het een zeer geslaagde 
bijdrage tot de geschiedenis van het bewogen jaar, dat aan het uitbreken 
van de oorlog voorafging, welke periode door den schrijver terecht reeds 
de eerste phase van de nieuwe wereldoorlog genoemd wordt. Al behelst 
het boek ook enkele artikelen en redevoeringen van overwegend intern 
Engels belang, daarnaast treft men er in aan de redevoeringen, welke 
Duff Cooper bij zijn aftreden in het Britse parlement en later tot twee
maal toe voor een Parijs publiek heeft gehouden, welke ware voorbeelden 
van de edelste Britse welsprekendheid vormen. Met een aantal eveneens 
opgenomen artikelen vormen zij een requisitoir tegen het nationaal-socia
lisme van het standpunt van een conservatief, doch geestelijk voornaam 
Brits staatsman, die de essentiële waarden der Westeuropese cultuur met 
groot talent en rterk temperament verdedigt. 

63 



Het Nederlandse Volhinkomen 

Het Centraal Bureau voor de Sta. 
tistiek heeft sinds kort een nieuwe 
serie publicaties van de afdeling 
voor conjunctuuronderzoek en wis. 
kundige statistiek in het licht ge. 
geven, welke niet tot de minst 
belangwekkende uitgaven van dit 
zeer productieve bureau schijnen 
te zullen behoren. Als nummer 2 
van die serie verscheen onlangs 
een publicatie over: "Enkele be. 
rekeningen over het nationale in. 
komen van Nederland". 
Zonder ons te begeven in een 
discussie over de vraag, welke 
waarde gehecht moet worden aan 
berekeningen van het nationale 
inkomen en de vele puzzles, die 
zich daarbij voordoen, mag toch 
worden gezegd, dat de samenstel. 
ling van dit statistisch gegeven de 
laatste jaren in meer en meer 
landen is beproefd om in een be. 
knopte vorm een graadmeter voor 
de economische lotgevallen van 
een land te vinden. Vooral in de 
Verenigde Staten, waar de econo. 
mische statistiek zeer fijn ontwik. 
keld is, zijn de studies over het 
volksinkomen zeer vruchtbaar ge. 
bleken. Ook in Engeland worden 
samenstelling en ontwikkeling van 
het volksinkomen sinds enige tijd 
op de voet gevolgd. Hierbij verge. 
leken waren wij in Nederland een 
stuk achter. De ambtelijke stati. 
stiek vertoonde nog veel lacunes. 
Deze achterstand is althans ten 
dele met deze nieuwe publicatie 
ingehaald. De heer Dr. J. B. D. 
Derksen is er in geslaagd door 
het verzamelen van alle voor dit 
doel bruikbare materiaal, aange. 
vuld met een aantal onvermijde. 
lijke, doch met veel talent doorge. 
voerde schattingen een hoogst be. 
langwekkend, voldoend betrouw. 
baar resultaat te bereiken. Hij had 
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hierbij enkele voorgangers. In de 
eerste plaats het werk van Prof. 
W. A . Bonger, die sinds 1910 
reeds baanbrekende studies op dit 
gebied heeft verricht. Met de hem 
toenmaals ter beschikking staande 
gegevens heeft Prof. Bonger ge. 
tracht de sprong te maken van het 
getal der in de inkomstenbelasting 
aangeslagen geldinkomens naar 
dat van het gehele op geld waar. 
deerbare volksinkomen. Zijn on. 
derzoek bleef jarenlang het enige. 
Er werd o.a. door Dr. O. Bakker 
regelmatig op voortgewerkt. Ook 
Dr. Derksen heeft in het eerste 
deel van zijn publicatie een zelfde 
methode gevolgd, n.1. de zgn. sub. 
jectieve methode, welke het totaal 
der individuele geldinkomens 
tracht te benaderen, rekening hou. 
dend met belastingontduiking en 
de inkomens, welke beneden de 
belastinggrens blijven, alsmede de 
inkomens van enkele lichamen 
(naamloze vennootschappen, de 
dode hand), die niet door belas. 
ting worden getroffen. Daarnaast 
heeft hij echter nog een tweede 
weg bewandeld, die ter controle 
van de uitkomsten der eerste kan 
dienen. Bij' deze zgn. objectieve 
methode gaat het er om te be. 
naderen de som der nettowaarden 
van de in een jaar voortgebrachte 
goederen en verrichte diensten. 
Voor zover deze immers in geld 
gewaardeerd of waardeerbaar zijn, 
vallen zij samen met de som der 
inkomens, die de producenten 
dezer goederen en de leveranciers 
dezer diensten ontvangen. Hier' 
voor was het nodig voor een reeks 
van bedrijfstakken en andere groe. 
pen van dienstverrichtingen, w.o. 
ook die der overheid, bere1(enin. 
gen over de daarin geproduceerde 
waarde op te stellen. De uitkom. 
sten bleken verrassend. Immers de 
afwijkingen tussen de resultaten 
der beide inethoden zijn zeer ge. 
ring. Ze schommelen om de 5 %. 
Laten we allereerst een enkel cij. 
fer noemen, langs de weg der sub. 
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jectieve methode verkregen, waar
bij we het totale belastbare inko. 
men en het berekende nationale 
inkomen naast elkaar plaatsen: 

belastbaar inkomen to taal 
IN MIL. volks-

iaar G ULDENS inkomen 

1921 4138 5767 
1929 . . . . . . .. 4367 6279 
1936 .. .. .... 2738 4722 

De scherpe daling van het in geld 
uitllcdrukte volksinkomen sinds 
het topjaar vóór de crisis is hier
uit af te lezen. Uit welke elemen
ten is dit inkomen nu samenge
steld? Hierover een voillend 
staatje, waarbij wij wederom de 
aandacht vestigen op de ingetre
den verschuivingen. Wij nemen 
daartoe het eerste en laatste jaar 
van de serie, waarover de bereke
ningen zijn uitgevoerd. 

192 1 1936 
Productle~roep in milioenen guldens 

Industrie ...... .. 1176 934 
Land- en tuibonw 730 422 
Handel ... . .. . ... 650 621 
Overheid, inclusief 
onderwijs ... ... .. 527 519 
Bouwbedrijf .. . . . . 430 235 
Inkomens uit bui-
tenland ......... . 356 197 
Verkeer ..... . .... 328 261 
Woningdiensten . . 270 495 
Vrije beroepen . . 250 300 
Bankwezen .... . . 135 95 
Gas, electriciteit.. 81 106 
Verzekerinjlswezen 47 73 
Overige groepen.. 320 256 

Totaal generaal .. 5300 4514 

De verschuivingen in de beide 
reeksen van cijfers, welke ook in. 
teressant zijn voor de onderlinge 
vergelijking der verschillende groe. 
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pen, werpen enig licht op ken
merkende veranderingen van so. 
ciale en economische aard. Dit 
wordt nog duidelijker als wij het 
procentuele aandeel van elk der 
groepen in de beide jaren bereke
nen. In procenten gestegen zijn: 

Handel .. .... ... . 12.3 14 
Overheid ...... .. 10 11.5 
Woninjldiensten . . 5 11 
Vrije beroepen .. 4.7 7 
Gas, electriciteit .. 1.5 2.3 
Verzekeringen . . . . 0.9 1.6 

Daarentegen zagen hun aandeel in 
het volksinkomen dalen: 

Industrie . . , .. . .. 22 20.8 
Land. en tuinbouw 13.7 9.4 
Bouwbedrijf 8 5.2 
Buitenland 7 4.4 
Bankwezen 2.5 2.1 

Deze twee staatjes verhalen een 
stuk sociale geschiedenis! 
Ook een andere zijde van het 
vraagstuk van de samenstelling 
van het volksinkomen werd door 
Dr. Derksen onderzocht, met name 
welk aandeel lonen en salarissen 
in het totale inkomen innemen. 
Voor 1929 (het topjaar) kwam hij 
op rond 44.5 pct., voor 1936 op 
rond 48 pct. Aan het slot van zijn 
studie, uit welker uitkomsten hier 
slechts een enkele greep is gedaan, 
somt de bewerker verschillende 
wenselijkheden op ter nadere uit
werking en verbetering van deze 
statistieken. Bovenstaande cijfers 
mogen echter bewijzen, dat ook in 
haar tegenwoordige vorm zijn stu
die tot de interessanste uitgaven 
op dit gebied behoort en een 
nadere . bestudering ten volle ver
dient. J. v. G . 
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-Actua/la 

Een JuLileum 
(H. K.) De grote schrijver werd zes
tig jaar en er was dus, zoals het be. 
hoort, een ere.comité 2evormd om 
dit heugelijk feit te vieren. Secreta. 
resse was zijn echtgenote, tevens uit. 
geefster van 's dichters laatste publi. 
caties. Namens het ere.comité over. 
handi6de de heer Jan Ubink den 
jubilaris het eerste exemplaar van de 
uitgave der twee "Simson.stukken", 
welKer drukkosten door het comité 
waren bestreden. Miekie Ubink droeg 
een paar gedichten van" den jubilaris 
voor. De heer Johan Schmidt regis. 
seerde een toneelstuk van den jubi. 
laris, gespeeld door een bloedver. 
want van den jarige en door mevr. 
Tula di Vista, echtgenote van den 
heer Johan Schmidt. Mevr. Schmidt
Tula di Vista bood vervolgens een 
olieverf'portret van den groten schrij. 
ver aan, door haar zelf geschilderd. 
Gelukwensende organisaties, c.q. ge. 

. zelschappen, waren o.m.: de kamera. 
den van de Kronings.erewacht, het 
Algemeen Nederlands Verbond, de 
redactie van "Eenheid', het "College 
der Zes.en.dertig", de stichting Con. 
stantijn Huyjlens, het Genootschap 
Willem Bilderdijk, de Bond van Ne
derlandse Toneelschrijvers, de dito 
van Vlaamse dito en de Haa2se(?) 
Studenten.Toneelvereniging. Ook on. 
der de gasten komt men hoofdzake. 
lijk namen te2en, welke men niet zo 
dagelijks in de krant kan vinden, be. 
nevens die van Marie C. van Zegge. 
len en Joannes Reddingius, on2etwij. 
feld op deze feestdag aangenaam 
verrast, zich in een zo uitgelezen ge. 
zelschap van onvermoede talenten en 
miskende genieën te bevinden. 
De centrale fi2uur van dit feestelijke 
onderonsje was de heer August Hey' 
ting, witn dit alles en nog veel meer 
overkwam op de negende December 
van het jaar der rampspoed 1939. 
Een uitvoerig verslag, van meer dan 
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één kolom, betreffende deze gebeur' 
tenis kon men lezen in "Het Natio' 
nale Dagblad" van 12 December 
d.a.v. Wij vragen ons af, of deze be. 
langstelling van het blad, dat anders 
zijn spaarzame ruimte der kunstru. 
briek meestal voor de Duitse litera' 
tuur reserveert, meer dan toevallig 
is: dat de zestigjarige heer Heyting 
van de Haagse, artistieke society een 
zwak zou hebben gekregen voor het 
Mussertianisme, lijkt ons onverenig. 
baar met zulke traditionele en ver. 
maarde instellingen als de Stichting 
Constantijn HUY2ens en het Genoot, 
schap Willem Bilderdijk. Dat de em. 
ployees van den Utrechtsen uitgever 
het heil der vaderlandse letteren zijn 
gaan vereenzelvigen met een zo bij 
uitstek culturele figuur als August 
Heyting, wil er evenmin bij ons in. 
Trouwens, de Nenasu gaf nog geen 
zijner werken uit. 
Of verdient misschien déze zijde van 
ons Nederlandse kunstleven toch 
iets meer (politieke) aandacht en is 
in dergelijke jlezelschappen alles niet 
zó onschuldig als het er uitziet? 
Ergens moet toch een verklaring te 
vinden zijn . 

* 
Wijziging der Woningwel 

(lB.) In 1933 diende de toenmalige 
Rejlering een voorstel in tot in2rij. 
pende wijzigin2 van de Wonin2wet. 
Voor een belangrijk deel had deze 
wijzijlinjl ten doel meer centralisatie 
te brengen in de uitvoerin2 der wet. 
Talrijke bevoejldheden met betrek. 
kin2 tot den woningbouw, voorheen 
berustend bij locaal en provinciaal 
geza2, zouden op de rijksregering 
overgaan. 
De Tweede Kamer wenste deze her. 
ziening niet zonder meer te aan. 
vaarden. Het ontwerp werd sterk 
geamendeerd, maar ook toen nog 
waren de overblijvende bepalingen 
zodanig, dat de sociaal.democratische 
vertegenwoordigers ertegen stemden. 
En de rechterzijde ging er alleen mee 
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accoord, nadat door amendering de 
duur van enkele der meest in!1rij
pende voorschriften tot uiterlijk 
I Januari 1910 beperkt was. 
Minister Van Boeyen heeft in de 
afgelopen twee jaren van deze voor
schriften gebruik gemaakt om de 
gemeentebesturen zijn zienswijze aan
gaande de uitvoering van de Woning. 
wet op te leggen. Deze Minister stelt 
zich op het standpunt, dat woning
bouwverenigingen en gemeenten niet 
mogen bouwen voor arbeidersgezin
nen met normale inkomens. Dit is de 
taak der particuliere bouwnijverheid 
en ook al zijn de huren der particu
liere woningen :voor de betrokken 
gezinnen eigenlijk te hoog, dan nog 
moet niet door middel van Woning
wetbouw in de behoefte worden 
voorzien. Bij de verlening van rijks
voorschotten voor woninpbouw wordt 
aan deze zienswijze nauwlettend vast. 
Ilehouden. 
Echter staat de Woninllwet de 
gemeentebesturen nadrukkelijk toe 
om, onder goedkeurin<! van Gede
puteerde Staten, zelfstandig, dus 
zonder rijksgeld, de Woningwetbouw 
te bevorderen. Deed een !!emeente
bestuur dit echter en hield zij zich 
daarbij niet precies aan wat Minister 
Van Boeven als gedragslijn had vast. 
gesteld, dan werd van rijkswege de 
uitvoering van dit raadsbesluit on. 

mo gelijk gemaakt. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van een in 1934 in 
de Woningwet opgenomen bepaling, 
welke den rijksinspecteur voor de 
Volkshuisvestin3 de bevoegdheid 
geeft om tot in hoogste instantie 
bezwaren tegen een dergelijk raads. 
besluit in te dienen. 
Op verschillende plaatsen zijn ten
gevolge van deze wetstoepassing in 
de laatste jaren te weinig arbeiders. 
woningen ~ebou\Vd en zulks uitslui. 
tend ter wille van het vermijden van 
concurrentie aan het particuliere 
bouwbedrijf. 
Evenwel, de duur der wetsbepa1ing~'l, 
welke aldus gehanteerd werden. liep 
per 1 Januari 1940 af. De Minister 
trachtte deze termijn verlenlld te 
k rij gen door opnieuw een wetsont. 
werp in te dienen. strekkende om 
hem tot J Januari 1945 te ve"lengen. 
De Tweede Kamer echter had tegen 
het beleid van den Minister en te r1en 
zijn wetsvoorstel zodanige orincioi~le 
en practische bezwaren, dat zij het 
wetsvoorstel met !!rote meerderheid, 
n.1. 52 tegen 19 stemmen, verwierp. 
Het échec, dat de Minister aldus op 
19 December j.1. leed, houdt een ver. 
oordeliM in van het beleid, dat hij 
ten opzichte van de uitvoering van 
de financi ële paragrafen van de 
Woningwet, tot dusverre heeft ge
voerd. 

..... ~ .......................................................... ............ .... ............. -

I 

Over het karakter van 

de nieuwe oorloa 

In .,Het Kouter" - onafhankelijk 
tijdschrift voor religie en cultuur -
schreef een der redacteuren prof. dr. 
l. 1. L. Duyvendak een artikel 
onder het opschrift Bellum Justum? 
waarin hij aansluitend bij denk. 

beelden van Hugo de Groot en prof. 
C. van Vollenhoven de vraag op' 
werpt of wij tot een oordeel rech t. 
vaardig of onrechtvaardig kunnen 
komen over de thans uitgebroken 
oorlog. De schr. vat zijn betoog 
aldus samen: 
"Wanneer er nu een staat is die, 
niet eenmaal doch bij herhaling, de 
rust in andere staten verstoort, ze 
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bedreigt, ze binnentrekt en an
nexeert, die' zijn op de plechtigste 
wijze gegeven woord binnen enkele 
maanden breekt, verdrag na verdrag 
schendt, onderhandelingen saboteert, 
arbitrage weigert, en zonder oorlogs
verklaring een andere staat binnen
trekt om een oorlog in zijn onbarm
hartigste vorm te voeren, dan kan 
daarover het oordeel van Grotius 
niet twijfelachtig zijn. Welke be
trekkelijke gegrondheid zekere grie
ven van dezen s1!aat op zichzelf mogen 
hebben gehad, welke fouten aan de 
andere kant !!emaakt mogen zijn, het 
kan niet twijfelachtig wezen dat een 
aldus door deze staat begonnen 
oorlog een bellum injustum (een 
onrechtvaardige oorlog) moet worden 
genoemd. Deze onrechtvaardige oor
log wordt aan de wereld als feit 
opgelegd. Mag verzet daarentegen 
ook rechtvaardig worden genoemd 
in een hogere zin nog dan waarin 
Grotius sprak van een rechtvaardige 
oorlog?" 
De schr. heeft wel oog voor het feit, 
dat Engeland en Frankrijk strijden 
voor het behoud van hun ei~en 
wereldpositie en een lang zonden
register hebben. Maar zij zijn tot 
vèr gaande concessies bereid geble
ken en zijn tot het laatst toe geneiqd 
geweest te onderhandelen en arbi, 
traf!e te aanvaarden, en daarom inoet 
de beoordeling van hun houding een 
andere zijn dan die van de aanval
lende staat. "Met een verwerping 
van de oorlog alleen, komt men er 
niet. Het geweten ook van wie de 
oorlog het meest verafschuwt. hoopt 
vurig, dat het zo apert beoane on
recht niet zal triomferen. Zelfs als 
het mocht aarzelen te spreken van 
een bellum justurn (een recht
vaardige oorlog) erkent het toch een 
causa justa, een rechtvaardige zaa'<:." 
Tegen dit betoog is prof. Heering 
opf!ekomen in .. Kerk en Vrede" van 
1 Dec. 1939. Hij meent dat in onze 
tijd de begrippen "rechtvaardig" en 
"oorlog" niet met elkaar te verbin. 
den zijn om de wijze van oorlogvoe. 
ring: "het begrip rechtvaardige oorlog 
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bevat een onoplosbare tegenstelling 
in zichzelf en is dus een ondenkbaar 
begrip", zeker voor een geweten aan 
het Evangelie gebonden. Bovendien 
kan prof. H. Engelands en Frankrijks 
zaak niet zien als een rechtvaardige 
zaak; daarvoor is hun schuld aan het 
onrecht in Europa sedert 1918 te 
groot. "Zelfs afgezien van het door 
en door zondige wezen van het oor
logsbedrijf, welk wezen het begrip 
"rechtvaardige oorlog" reeds in 
principe maakt tot een ondenkbaar 
begrip en voor ons de kwestie reeds 
principieel beslist, zelfs wanneer men 
alleen maar denkt aan de diepere 
oorzaken en aan de waarsehi,i · li.ïke 
gevolgen van de oorlog, wordt het 
moeilijk, zo niet onmogelijk. van een 
"rechtvaardige oorlog" of zelfs maar 
van een "rechtvaardige zaak" te 
spreken." 
In het Dec. nummer van "Het 
Kouter" heeft prof. Duyvendak 
daarop zijn antwoord gegeven. Ener' 
zijds erkent hij dat de stem van 
"Kerk en Vrede", die de oorlog 
principieel als zonde veroordeelt, met 
de grootst mogelijke eerbied moet 
worden gehoord. "Zo de wereld niet 
ondergaat aan haar ei~en dwaasheid, 
is het mede van dezulken - dragen 
van een radicaal standpunt - dat 
de vernieuwing zal komen." Ander' 
zijds: deze ethiek, desnoods aan' 
vaardbaar voor den enkeling, is on. 
hanteerbaar als beginsel voor de 
Staat. "Heerin!!s niet aanvaarden van 
de woordverbinding "rechtvaardige 
oorlog" is. op zuiver ethisch niveau, 
volkomen juist. Tegen dit "non pos' 
sumus" - wij mOjZen niet - baten 
geen argumenten. Ik heb zelfs vol, 
strekt geen begeerte te trachten hem 
van inzicht te doen veranderen. In. 
dien de gehele kerk, in alle landen, 
zo dacht en even krachtig getuipde, 
dan was misschien reeds nu oorlog 
in Europa een onmogelij~heid. Maar 
staatkunde beweegt zich op een 
ander, laf!er niveau, waar men vaker 
met baarlijke duivels dan met lof 
zinqende engelen te maken schijnt te 
hebben. Door thans in deze oorloll 
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alle partijen over één kam te sche. 
ren en de oorlog als zodani~ een. 
voudi~ te veroordelen. stelt men zich 
buiten de feitelijke momen.gemeen' 
schap en is men onbillijk tegenover 
het ster1<e en ernstige streven, van 
zekere zijde aan de dag gelegd, om 
de ramp te voorkomen." 

* 
Een oordeel over de S.O.A.P. 
In "Woord en Wereld", tweemaan. 
delijks tijdschrift, uit zich een merk. 
wa'ITdi!1e. in ons volk belangrijke en 
invloedrijke groep. Politiek zijn de 
meesten C. H., godsdienstig ortho' 
dox'protestants, theologisch Barthi. 
aan. Vooral jongere C. H. zijn er aan 
het woord. Uit de kroni ek over de 
binnenlandse politiek in het nummer 
van 15 Dec. j .l. citeren wij het vol, 
gende (van mr. G. E. van Walsurn) 
over de opvattingen der A. R. inzake 
het opnemen van sociaal.democraten 
in de Regering. 

"Daarom ergere men zich niet te zeer 
aan het grof geschut. dat in het voor' 
lopi~ verslag van de Eerste Kamer 
tegen de ooneming van socialistt'n 
in het Kabinet wordt in het veld 
gebracht. Het is niet louter politiek 
in de minder !,unsti!1e, doch nochtans 
nog meest gangbare zin van het 
woord als men weer met de oude 
plunje van historisch materialisme, 
klassenstrijd en revolutie komt aan' 
dra<!en. Hierin openbaart zich een 
instelling, die er recht op heeft vol, 
komen au sérieux genom.:n te wor' 
Jen, maar waarvan dan ook gezegd 
moet worden, dat zij ernstig doet 
denken aan geestelijke aderverkal, 
king. Men houdt krampachti~ vast 
aan traditionele denkschema's, die 
niet meer ten volle op de werkelijk, 
heid passen, omdat men. uit vrees 
zijn stuur te verliezen, de werkelijk
heid niet dnrft te aànvaarden. zoals 
zij is. De S.O.A.P. moet revolution' 

nair zijn, niet omdat zij anders de 
S.D.A P. niet meer zou zijn. maar 
omdat men dan met zichzelf geen 
raad meer zou weten. 
In één adem hiermede moet echter 
gezegd worden, dat deze ho',ding 
door de sociaal.democraten zelf tot 
op !!rote hoogte !!ema1<kelijk gemaa1<t 
wordt. Want ook bij de sociaal, 
democraten is er nog een sterke mate 
van onvrijheid tecrenover hun eigen 
herkomst. Hoewel zij volkomen ont, 
groeid zijn aan hun revolutionnair 
verleden, durven zij daar toch niet 
rovaal voor uit1<omen. Steeds - zo 
heet het in het Voorlopig Verslag 
van de Eerste Kamer - heeft de 
S.O.A.P. ,.aan evolutie boven de 
revolutie de voor1<eur ge!1even en zij 
zal daarin volhouden, tenzij de thans 
bevoorrechte groepen zich tegen de 
vorming van een socialistische ge' 
meenschap, 7.0 de tijd rijp daarvoor 
is, zouden blijven verzetten." Maar, 
als ware men geschrokken van zoveel 
vermetelheid, a'\TIstonds laat men 
da'lrop !1eruststellend volgen: 
"Dit standplInt beduidt evenwel niet, 
dat de partij, strikt {1enomen, revo. 
lutionnair is gezind." Pro forma 
wordt de deur naar de revolutie 
no'.! open gehouden. maar dan, voor' 
zichtil!. on een heel klein kiertje. 
Beter bewijs van de verschuivingen, 
die zich in de boe'7.em van de 
S.D.A.P. hebben voltrokken. laat zich 
niet hiibren!1en. \Vare revo\oJtionn~ire 
!!ezindheid laat een ander geluid 
horen! Daarom is het {1etwist over 
de vraal!, of de sociaaJ,democratie 
al dan riet revolutionna:r is, zo on' 
vr".chtbaar. En zeker zij, die de 
plicht van gehoorzaamheid aan de 
Overheid (on het recht van verzet 
te '!en de Overheid beide handhaven 
als van Godswege I!egeven. moest"n 
daara'\n liever niet meedoen. Zij 
konden beter zich ertoe hepalen de 
sociaal.democraten duidelijk te ma. 
ken hoeveel levender dit recht van 
verzet is dan de revol .. tie'casuistiek, 
wa'lrin deze onvermijdelijk verstrikt 
raken." 

69 



Dr. W. J. Aalders. Toekomstbeelden 
uit vijf eeuwen (More, Bunyan, Man. 
devi1le, Fichte, Wells). Wolters, Gro
ningen, 1939. 
Eerst een tamelijk brede Inleiding: 
toekomstbeelden begeleiden de mens
heid steeds op haar weg door de ge
schiedenis. Even noemt de schr. 
Hellas en het Parzisme, om dan de 
Bijbelse verwachtingen en haar trans
formaties in de historie van EUT"na 
na te gaan, en ten slotte een vijftal 
nader te onderzoeken, waarbij het 
gaat ,.om de waarheid en de waarde 
van het toekomstbeeld" (33). Het 
religieuze gezichtspunt zal daarbij 
overwegen, moèten overwel/en na'!r 
de mening van prof. A. ("ik acht dat 
men aan toekomstbeeld en toekomst
verwachting alleen dan de volle maat 
geeft als men ze in en vóór alles in · 
religieus verband beschouwt" (32). 
Men kan dit met prof. Aalders eens 
zijn en toch betreuren, dat hij het 
sociologische gezichtspunt volkomen 
verwaarloost. Waarom de Utopia van 
More niet geplaatst in de soci<tle 
worstelingen van het Enlleland der 
16e eeuw? (de enkele cliché-zinnetjes 
op blz. 39 en 40 kunnen daarvoor 
toch niet doorgaan). Waarom ook bij 
Fichte niet wat nadruk op de sociaal
politieke verhoudingen van het toen. 
malil!e Duitsland. waardoor het voor 
de idealen der Fr"n~e Revolutie ge
sloten bleef en Fichte's Vernunft
staat verheerlijkte? (Jaurès schreef 
daar in z'n H:.~toire Soc;"li ,<te zeer 
boeiend over.) En doet Wells hier niet 
wat vreemd aan? Is Wells als I!e
schiedenisfilosoof werkelijk de moeite 
waard? Men kan hem een levend, 
boeiend, knap schrijver achten en 
hem toch als filosoof geen betekenis 
toekennen. Op blz. 150 zegt nrof. 
Aalders dit eigenlijk ook - Wells 
helpt ons toch niet wezenlijk bij de 
problemen van nu. Was het prof. A. 
er om te doen om dat scherp te 
laten zien? 
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Zoals wij van den Groninger hoog
leraar gewend zijn: er zitten héél 
fijne en waardevolle opmerkingen in 
zijn boek. Als compositie echter be
vredigt het niet. W. B. 

* 
Nico van Suchtelen: Het Spiegeltje 
van Venus; Wereldbibliotheek N.V. 
Amsterdam, 1939. 
De schrijver Nico van Suchtelen, 
wiens naam onverbrekelijk is verbon
den aan de geschiedenis der Wereld
bibliotheek, is veel meer dan belle
trist een culturele figuur - van de 
eer.ste rang in ons land. Neemt men 
zijn beide zeer bekende romans -
De St:lle Lach en Quia Absurdum -
nog eens ter hand, dan voelt men zich 
aanstonds weer getroffen door die 
overmaat van bedoelingen, welke het 
denkcnde hoofd immer bleef onder
scheiden van het zingende hart. 
Dit Spiegelt.ie van Venus is een no
bele boutade: de geschiedenis van 
een Venus-bewoner, die uit zijn 
betere wereld afgedaald naar ons 
aardse dal der smarten, ons, mense. 
Iijke stervelingen. de spiegel zijner 
planeet voorhoudt. De ondertitel -
"Proeve ener bijdrage tot de geeste
lijke en morele herbewapening der 
planeet Valdoloris" - spreekt in dit 
opzicht een heel boekdeeltje, welks 
lectuur men daarom overigens niet 
moge versmaden. 
Men mag het den bewoner van zo 
overluchte streken niet euvel duiden, 
zo hij alle heilige huisjes, zonder uit
zondering, met spot overstelpt. Hun 
uithangborden zijn immers zo dik
wijls misleidend, dat men een jaren
lange aardse ervaring n"dig heeft om 
te weten. wat in de zaaltjes dqarbin
nen werkelijk geboden wordt. En 
deze ervaring ontbreekt een vluch
tigen, zeer doorluchtigen bezoeker 
natuurlijk ten enenmale. Echter, ieder 
kan zijn voordeel doen met een dus
danig weinig voorinl!enomen commen
taar, als hier jleboden wordt in een 
vlot en populair geschreven Neder
lands, dAt toch niet zonder voor
naamheid is. H. K. 
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Dr. K. H Miskatte: Edda en Thora , 
een vergèlijking van Germaanse en 
Israëli tische religie. Nijkerk, Callen. 
bach, 1939. f 5.25 geb. 

De schrijver heeft, uit ridderlijkheid 
naar hij in een voorbericht meedeelt, 
de te2en woordige na tionaal.socialis. 
tische "filosofen" (Rosenberg) en ook 
de oorlogslyriek en de poëzie van het 
huidige Verde Rijk buiten beschou
wing 2elaten; hij wil zijn pleidooi 
niet te gemakkelijk gewonnen heb. 
ben. Hij wil "het zuivere heiden· 
dom" toetsen aan de Openbarings
godsdienst (Jodendom en Christen' 
dom) en doet dat telkens aan enkele 
centrale stellin2en: Chaos en Schep' 
per, het Lot, de Deugd (heldendom 
tegenover gerechtigheid), de Weer. 
stand tegen het goddelijke (Loki. 
Satan), de opvatting van het hierna. 
maals, de Voleinding (godenscheme. 
ring en Messiaans Rijk). 
Het boek leest niet makkelijk, maar 
is principieel; men weet waar men 
aan toe is en de schr. beschikt over 
rijke kennis. Hij ziet de grote gees. 
tcsworsteling dezer eeuw als een 
sacrale strijd, niet tussen germaanse 
en joodse religie, maar tussen Mythe 
en Logos, tussen Edda en Thora 
(415, 416). De scheidingslijn gaat tus. 
sen hen die de God der Thora bes 
lijden en hen die op welke wijze ook, 
natuurlijke gegevens in de Mythe 
vergoddelijken. 
Ik koester voor de principiële keuze 
van dit boek en voor de wijze waar. 
op die is verdedigd, bewondering; ik 
erken er ook het betrekkelijk recht 
van. En toch is de probleemstelling 
mij te dogmatisch en te schematisch. 
Valt in het huidige Europa alle gees. 
telijk leven onder dit schema? Er is 
nog wel ee'n en ander aan te wijzen, 
dat noch Mythe noch L020S noch 
Edda of Thora kan heten en dat toch 
waarde, ook eeuwigheidswaarde ver. 
tegenwoordigt. Daarmee houdt dr. 
Miskotte bewust geen rekening. 
Desondanks: tot scherpe herkenning 
van principiële tegenstellingen een 
belangrijk hoek. W. B. 

Dr. H. Plessner. De huidige verhou, 
ding tusschen Oorlog en VreuE: 
Wolters, Groningen, 1939. 75 ct. 

Dit geschriftje bevat de rede, waar. 
mee prof. Plessner het ambt van bij. 
zonder hoogleraar vanwege het Socio. 
logisch Instituut te Groningen aan. 
vaardde. Ach ja, de Rijksuniversitei. 
ten komen weer eens achteraan: 
Groningen noch Leiden bezitten een 
leerstoel voor Sociologie en dus moet 
men zich met "Instituten' en bijzon, 
dere hoogleraarschappen of.... pris 

vaat.docentschappen behelpen. Als 
nu de Groningse studenten maar wat 
wijzer zijn dan de overheid en den 
nieuwen hoogleraar steunen. 
Naar deze lede te oordelen, is er 
veel van hem te verwachten. Hij con. 
stateert eerst het verschijnsel, dat in 
de 1ge eeuw vrede en oorlog inder. 
daad alternatieven waren, terwijl in 
de 2L1e eeuw de "vrede" steeds meer 
door de gevreesde en voorbereide 
oorlog wordt beheerst en nieuwe 
methoden van gebiedsverovering (An. 
schluss) worden toegepast. Daarop 
volgt dan een ontleding van de sos 
ciale oorzaken van de gewijzigde 
verhoudingen, waarbij belangrijke op. 
merkingen over het karakter van de 
totalitaire oorlog een plaats vinden. 
Mogen wij van prof. Plessner nog 
eens een sociologische behandeling 
van de oorlogen der 20e eeuw tot 
nu toe yerwachten? W o' B. 

* 
J. J. Uilenburg: De Olde Jager; Van 
Gorcum & Comp. N.V. 1939. 

Een klein boekje met bescheiden 
pretenties kan den lezer tot wijd. 
lopige bespie2elingen verleiden: dit 
bundeltje Drentse verhalen, na een 
professoraal voorwoord in2eleid met 
een vriendelijk liedje over en voor 
onze noordelijke heide'provincie, wekt 
gedachten aan de waarden van tra. 
ditie en provincialisme, én aan hun 
bezwaren - een actueel vraagstuk in 
onze dagen, nu er grove zwendel 
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wordt bedreven met deze zaken, 
welke een tijdlang ten onrechte 
slechts in zeer beperkte kring opgeld 
hebben gedaan. 
De inhoud van dit boekje - drie 
schetsen en twee verhalen "opge. 
tekend uit de mond van .... " -
hebben in zoverre letterkundige be
tekenis, als zij laten zien, welke 
mogelijkheden nog steeds meer ver
borgen liggen dan tot uiting komen 
in de 1\ederlandse dialecten. Im
mers, terwijl het Vlaams sinds jaar 
en dag een "goede markt" vindt, 
aanvaardt de officiële literatuur de 
tongvallen uit noordelijker contreien 
nog altijd uiterst onwelwillend. Dit 
euvel mag evenwel niet alleen ge. 

weten worden aan de omstandigheid, 
dat letterkunde en schrijftafel al te 
vlot vereenzelvigd worden - ook de 
beperkte waarde en betekenis der 
provinciale belletrie is hieraan debet. 
En slechts het Fries - dat fier een 
taal heet en dan ook veel beginsel
vaster in zijn culturele schoenen 
staat - maakt op deze regel een 
feitelijke uitzondering: een reden te 
meer om ook anderer streven op 
eigen terrein met belangstelling te 
volgen. Het feit, dat het hier bespro
ken boekje nummer 11 is van een 
,,1\ieuwe Reeks" van het ,,1\ieuw 
Drents Mozaïk", toont aan, hoeveel 
meer hier te vinden is dan men ge
meenlijk verwacht. H. K. 

Rauschning over (Duitslands Oorlogsdoeleinden 
"Nog één vraag blijft te beantwoorden: kan de dynamische revolutie halt 
houden bij een "verdeling der wereld"? Moet de "strijd om het bestaan" 
in de buitenlandse politiek niet voortgezet worden, tot één volk eindelijk 
alleen over de wereld regeert? Inderdaad, het triumviraat, de verdeling der 
wereld in de tijd van het Caesarisme, is steeds slechts eel} voorspel geweest 
tot de beslissende eindstrijd om de alleenheerschappij van den enkeling; zo 
staat achter Duitslands continentale imperium ook d~ wil om de alleen
heerschappij in de wereld te verkrijgen, die technisch niet meer onmogelijk 
is, zoals vroeger. Engeland, door de bezetting of "aansluiting" van Nederland 
en Belgi~ in het Europese centrum politiek lamgeslagen, zal ook door een 
pact met het Derde Rijk zijn lot, de definitieve verbrokkeling van het Empire 
niet ontlopen. Italië zal, zelfs als Imperium van de Middellandse Zee met 
de grootste uitgestrektheid, niet opgewassen zijn tegen de "Germaanse" bond; 
Amerika staat thans reeds aan de vooravond van binnenlandse woelingen 
door een oorlog met geestelijke wapenen, en ook hier kan gemakkelijk een 
andere situatie ontstaan (hoe ongelofelijk dat thans ook moge schijnen), 
waardoor de Amerikaanse vijandschap zou overgaan in een gewillige, leer
gierige volgzaamheid. Vijandschap, die in de grond slechts is te verklaren 
uit achterlijk denken, kan volgens de wet der periodieke verschuiving ge
makkelijk omslaan in zeer vurige vriendschap. De taktiek van het nationaal 
socialisme beoogt de als labiel beschouwde Verenigde Staten niet alleen in een 
toestand van volle revolutie te brengen en Amerika verre te houden van Europa, 
maar ook, zowel Noord: als Zuid,Amerika op te nemen in de nieuwe orde. 
Het nationaal-socialisme zorgt er steeds voor, "alomtegenwoordig" te zijn, 
in alle werelddelen; door zijn tactiek van bedreiging op alle punten bereidt 
het zich voor op de bezetting van de sleutelposities in het koloniale gebied, 
aan de grote scheepvaartlijnen, in de Amerikaanse sfeer en in die van de 
Pacific." (De Nihilistische Revolutie, blz. 223-224) 
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Oorlogsproefbalans door Prof. }. van Gelderen 

De strenge winter, die sinds enige tijd over geheel Europa 
heerst, deed de krijgsverrichtingen, althans in West~Europa, 
op het land en in de lucht vrijwel geheel ' verlammen. Waar 
de aanvaller zich door de koude niet liet afhouden van zijn 
agressieve bedoelingen, bekwam het hem slecht. Het even 
heldhaftig als succesvol verweer, dat de Finse troepen thans 
reeds weken achtereen bieden aan de Sowjetlegers, houdt 
de gehele wereld in spanning en vervult haar evenzeer met 
bewondering. Een reeks van factoren verhogen het weer~ 
standsvermogen der Finse legers. Hun defensieve vesting~ 
werken, hun technisch perfecte uitrusting een een bekwame 
strategische leiding droegen daartoe bij, doch niet minder 
deed zich daarbij, dunkt ons, gelden. dat aan hun zijde een 
mentaliteit bestaat, welke de kracht der verdediging ten 
zeerste doet verhogen. De cynisch geforceerde aanval der 
Sowiet machthebbers riep in dit democratische volk alle 
krachten tot zelfbehoud wakker. Het weet, waarvoor het 
vecht: zijn rechten, zijn hoogstaande sociale organisatie, zijn 
geestelijke en nationale vrijheid Daartegenover geven de 
Sowiet legers telkens weer blijk niet slechts van onvoldoende 
technische toerusting en falende approviandering, doch 
evenzeer van schromelijke onwetendheid en gebrek aan 
geestdrift. Ten onrechte hebben sommige schrijvers uit het 
karakter van de zj:!n. machine~oorlog afgeleid, dat de indi. 
viduele striider, dat het moreel van de troep, er weinig meer 
toe deed. Het tegendeel blijkt het geval, wat voor de kleine 
democratieën tegenover de gevaren, die hen bedreigen, een 
belangrijk lichtpunt vormt. 
Dat deze conclusie ook doorlledrongen is tot regeerders, die 
tot nog toe aan gevaarlijke hardleersheid leden, bewijst op 
treffende wiize de rede door den nieuwen president van 
Polen te Parijs gehouden, waarin hii de pijnlijk snelle 
ineenstorting der Poolse defensie rechtstreeks toeschreef 
aan het politieke en sociale wanbeleid der vorige regering, 
die de eenheid des lands en het weerstandsvermogen van 
het tot strijd gedwongen volk had ondermiind. Scherper 
contrast met de situatie in Finland is niet denkbaar. 
Jn tegenstelling tot het bewegelijke krijgsbedrijf in het hoge 
Noorden vroren de fronten in West~Europa steeds meer 
VSl8t. Dit sloot echter tweeërlei niet uit: de koortsachtige 
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Ondanks de actie 
der Duitse duik
boten . .. . 

bedrijvigheid, waarmee achter de fronten staat~ en volks~ 
huishouding meer en meer in dienst gesteld werden van de 
voorbereiding ener toekomstige worsteling en vooral de taaie 
voortzetting van de economische oorlog. De geallieerden 
beheersen ondanks alle Duitse tegenmaatregelen alle grote 
zeeën, behalve de Oostzee. De betekenis daarvan voor de 
voorziening, zowel van de strijdende legers als van de in de 
oorlog betrokken bevolkingen, behoeft waarlijk geen toe~ 
lichting. Doordacht en stelselmatig bouwen Engeland en 
Frankrijk op de basis van hun zeemacht hun oorlogsvoering 
op. Veel sneller, doch vooral hechter en ingrijpender is 
hun samenwerking dan in de vorige oorlog. Zij is thans 
niet alleen militair, doch evenzeer economisch, financieel en 
monetair geworden tot een bewuste samenvoeging van de 
enorme hulpmiddelen en reserves, waarover de beide rijken 
beschikken. Wellicht kan niets de grimmigheid, waarmee 
Engeland zich thans op een strijd tot het bittere einde 
instelt, typeren dan deze alliantie~politiek, welke alle beslis~ 
sende elementen der georganiseerde volkskracht omvat. Hoe~ 
zeer betekent deze alliantie de definitieve breuk met alle 
resten van de oude traditie der "splendid isolation". 
De formidabele betekenis van de economische oorlog en de 
totale organisatie der oorlogvoering, thans door de Westerse 
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democratieën ter hand genomen, moet het die heersers in 
het Duitse Rijk, die nog enige zin voor de kracht der 
realiteiten behouden hebben, bang te moede maken. Hoezeer 
heeft het pralen met de totale oorlog en de beoefening der 
"Wehrwissenschaft", waarmee de Duitse leiders het eigen 
volk moed en de andere vrees trachtten in te boezemen, 
zich misrekend. De democratieën, traag en onwillig in hun 
gang naar de gehate oorlog, zijn bezig met de snelheid en 
de soepelheid, waartoe een vrijwillig aanvaarde politiek van 
verweer in staat bleek, alle achterstand in te halen en meer 
dan dat. Duitsland vertoont reeds thans het beeld van den 
kampvechter, die ademloos van het rennen, ten halve uitge. 
put, op de kampplaats aankomt. Het toenemende, nijpende 
tekort aan noodzakelijke voedingsmiddelen en grondstoffen 
drijft de Duitse regering tot een krampachtige vastelands. 
politiek. Het bondgenootschap met Rusland heeft tot nu toe 
niet alleen militair weinig tastbare resultaten opgeleverd. 
doch ook wat de grondstofvoorziening aangaat, werd het 
schromelijk overschat. Voor geruime tijd nog zal ook in het 
gunstigste geval, dat Rusland bereid en in staat ware, 
dringend nodige grond. 
stoffen in aanmerkelijke 
kwantiteiten af te staan 
(mangaanerts, aardolie) 
de beperkte capaciteit 
van het Russische ver. 
voerswezen - de bij uit. 
stek zwakke steê in de 
S.jarenplannen een 
onoverkomelijke hinder: 
nis vormen. N aar het 
schijnt werpt Duitsland 
zich met vernieuwde drift 
op de Balkan, inzond er: 
heid op Roemenië, dat 
economisch\ straks wel. 
licht ook politiek, tussen 
de strijdende partijen 
meer en meer in de klem 
raakt. Het toenemende, 
voor zijn weerstandsver. 
mogen noodlottige isoie: 
ment, waarin Duitsland, 
niet ondanks doch juist 

.... bleef de Britse Marine 
meesteres der zee 



door het pact met Rusland is geraakt, wordt door deze v 
agressieve balkan:politiek nauwelijks verzwakt. i: 
Z.ij illustreert echter de uiterst precaire positie, waarin de s 
neutralen, vooral de kleine, in dit contlict ZIJn geraakt en, c 
naar zich laat aanzien, tot het laatst toe zUilen blijven c 
verkeren. De onbewegelijkheid van het front op het betrek: e 
kelJJk smaLle grensgebIed tussen Luxemburg en Zwitserland I 

en evenzeer de totaliteit der oorlogsvoering doen beide :2 

partijen met argusogen alle daden der neutralen bewaken. L 

De meeste van hen verkeren in latent, doch durend gevaar. 
het houdt voor deze kleme volken een bittere les in. Ook ~ 
zij waren het immers, die tot de verzwakking van de Volken: t 
bond en inzonderheid tot het steeds meer vervluchtigen van 
de verplichtingen van het pact, waarop de collectieve veilig: 
heid moest steunen, te grif en gauw hebben bijgedragen. 
Albarda, die daartegen bij herhaling zijn stem verhief, heeft 
met zijn waarschuwingen al te zeer gelijk gekregen. Sandier, 
die, toen nog minister van Buitenlandse Zaken, op het meest 
precaire ogenblik in de geschiedenis van '1 sjecho:Slowakije 
namens de Scandinavische volken te Genève het sein gaf 
tot het verlaten van het front der collectieve veiligheid, viel 
zelf als eerste slachtoffer, toen zijn land de gevaren der 
neutraliteitspolitiek aan den lijve moest ondervinden. Alle 
theoretische funderingen en rechtvaardigingen van de 
neutraliteitspolitiek der kleine volken kan, hoe logisch en 
moreel onaantastbaar ook, niet uitwissen, dat deze in de 
politieke machtsverhoudingen van Europa een ernstige stap 
achteruit betekent. De zgn. Noordse solidariteit der Scan: 
dinavische volken bleek in het uur der beproeving slechts 
een schamele "Ersatz" voor wat collectieve, welomschreven 
verplichtingen hadden kunnen betekenen. Thans voeren de 
Scandinavische volken, van twee zijden bedreigd, een tra: 
gische eierendans uit tussen neutraliteit en solidariteit, beide 
niet van harte beleden. De aanvaarding van de neutraliteit, 
welke ook hier te lande en in België algemeen was, mag ons 
niet blind maken voor het feit, dat zij de negatie der col: 
lectieve verbondenheid inhoudt, daarmee tevens een onder: 
deel vormt van een volkenrechtelijke chaos, die de uiterste 
onveiligheid van allen, vooral de kleine, medebrengt. 
De grote, beklemmende vraag van het ogenblik luidt: zal 
het bij de stellingenoorlog en bij het daarmee verbonden 
sluipende uitputtingsproces blijven of wordt integendeel in 
het a.s. voorjaar een offensieve doorbraak beproefd? En 
dan: waar en door wien? Een derde mogelijkheid, n.l. dat 
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vredespogingen als door Mussolini en den Paus, al dan niet 
in samenwerking met Rooseve1t opgezet, enige kans van 
slagen zouden hebben, bestaat m.i. niet. Voor een vrede 
door compromis, die al1es bij het oude laat, en slechts 
opnieuw uitstel van een beslissing betekent, zijn Engela.nd 
en Frankrijk zeker niet te vinden. Anderzijds ZIjn van het 
nazireglme geen concessies te verwachten, die een eind 
zouden kunnen maken aan de bedreiging van Europa, welke 
zijn bestaan zelf vormt. Indien dus de grote slachting los 
barst, aan welke zijde zal daartoe het initiatief worden 
genomen? Franse en ~ngelse strategen hebben sinds geruime 
tijd onomwonden de consequenties getrokken uit de geschie~ 
denis van de wereldoorlog en de ontwikkeling van de 
militaire techniek, die daarop is gevolgd. De bravoure van 
het offensief met zijn massale vernietiging van mensenlevens 
is geheel verbleekt. Het tot nog toe gebleken oorlogsbeleid 
is hiermede in overeenstemming defensief, steunend op het 
benutten van kostbare werken, in vredestijd aangelegd. Dit 
sluit de tegenaanval, nadat een vijandelijk offensief gestuit 
zal zijn, niet uit. Het voornaamste risico aan deze strategie 
verbonden is de druk, die het martelende wachten op de 
troepen uitoefent. hiervoor zullen de leiders der demo. 
cratieën middelen moeten weten te vinden. Zij hebben echter 
het ontzaggelijke voordeel, dat deze langzame strategie het 
beste past bij de volken met de grootste reserves en de 
toegang tot de wereldzeeën. De geallieerden hebben de 
langste adem. Duitsland daarentegen heeft haast. Het kan 
naar menselijke berekening het in gang gezette wurgings. 
proces, ondanks alle autarkie. gepraat, minder lang doorstaan 
dan in de jaren na 1914, toen het over aanmerkelijk grotere 
reserves van materiële en morele aard beschikte. Bovendien 
is het de vraag, of ook de Duitse legerleiders het geloof in 
het offensief opgegeven hebben. Al riekt de "Blitzkrieg" 
tegen het Westen naar het dillettantisme van nazi.huis~ 
kamers tra tegen, de leer van het de vijand omvattend offen~ 
sief is' blijkbaar nog allerminst afgezworen. Deze omstandig. 
heden gevoegd bij de dwangpositie, waarin het Rijk verkeert, 
maken het waarschijnlijk, dat van die zijde de poging onder~ 
nomen zal worden, om de verstarring te doorbreken en een 
gewelddadige beslissing uit te lokken. Een hel barst dan over 
West~Europa los. Wij moeten het vertrouwen behouden, dat 
de Engelse strateeg Liddie Hart deed schrijven: "Er bestaat 
een redelijke hoop, dat in een volgende oorlog de aanval 
eerder zal ineenstorten dan de beschaving." 
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De blokkade tegen Duitsla 

~ , ,.. ...... .-'=-.. 
DOOR WALTER LEMKERING 

De "zenuwoorlog" heeft moeten wijken voor de "vervelings~ 
oorlog". Deze cynische benaming is de reactie van hen, die 
teleurgesteld zijn, omdat zij de mooi gekleurde spelden op 
hun landkaart, die het Westelijk front aangeven, nog altijd 
niet konden verplaatsen. Deze huiskamer~strategen zien niet, 
dat één gedeelte van de oorlog op volle kracht aan de gang 
is: de economische oorlog, belichaamd in de Engelse blok~ 
kade.1

) Misschien is het verschil tussen de Duitse en de 
Engelse strategie als volgt samen te vatten: De Duitse gene~ 
rale staf heeft de beschikking over de Duitse volkshuis ~ 
houding nodig, ten einde de oorlog met militaire middelen te 
kunnen beslissen; Engeland echter heeft de militaire activi~ 
teit nodig, om het verbruik van grondstoffen in Duitsland zó 
te doen toenemen, dat de blokkade tot een overwinning 
wordt. Om haar eigen doeleinden te verwezenlijken, moet 
de Duitse legerleiding tegemoet komen aan de voorwaarden 
voor de Engelse overwinning. 
Voor de beoordeling van de kansen van de blokkade moet 
men teruggrijpen tot de ervaringen van de wereldoorlog en 
hierbij rekening houden met de economische veranderingen, 
die sedert dien hebben plaats gehad. In het jaar 1914 heeft 
men de betekenis van de economie voor de oorlog onvol~ 
doende beoordeeld. Nu kent men haar ontzaglijke invloed 
op de eindbeslissing. Juist daarom is de vraag: zal de blok~ 

1) Hierbij dient er op gewezen te worden, dat de maatregelen van 
Engeland volkenrechtelijk geen blokkade zijn, doch wel als blokkade 
economisch uitwerken. Immers, blokkade veronderstelt afluiting van kust 
of havens door schepen, terwijl Engeland alleen contrabandelijsten hanteert 
en uitvoergoederen van Duitse herkomst op zee in neutrale schepen 
opvangt. 
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kade tegen Duitsland succes opleveren?, zo belangrijk. De 
Engelsen beantwoorden deze vraag zonder enige uitzonde. 
ring bevestigend. De Duitsers zijn bij de beantwoording 
minder eensgezind. Hitler zei in 1938: "De gedachte aan een 
blokkade tegen Duitsland kan men reeds nu als een volledig 
onwerkzaam wapen opgeven".2) Bij dezelfde gelegenheid, op 
het partijcongres, staafde Göring de opvattmgen van Hitier 
door er op te wijzen, welke prestaties het vierjarenplan toen 
reeds opleverde. Zijn redevoering was voor dr. Nonnen. 
bruch aanleiding, in een artikel met een typisch Duitse titeP) 
het begin van de "economie.van.de.overvloed" te vieren en 
hierbij als voorbeeld de cadet jes te noemen, die na een ver. 
bod van enkele maanden opnieuw gebakken mochten 
worden. 
Maar behalve deze uitlatingen zijn er nog productie.statis. 
tieken, die een gans andere taal spreken. Volgens deze 
statistieken blijft de productie van de landbouw met 20 pCt. 
beneden de vredesbehoefte. Dit percentage van het tekort 
moet echter gedetailleerd worden beschouwd. Tegenover een 
volledige voorziening in de behoefte aan broodgraan (mits 
de oogst goed is), aan aardappelen en suikerbieten blijft bij 
vlees en vet een tekort waar te nemen, dat veel groter is dan 
het gemiddelde tekort op de gehele landbouwproductie. Zo 
wordt b.v. de behoefte aan vet slechts voor 56 pCt. uit eigen 
productie gedekt. Dit vindt zijn oorzaak in de afhankelijk. 
heid van de Duitse veestapel van de invoer van krachtvoer. 
middelen. Nu is echter op geen enkel gebied van de volks. 
huishouding de mogelijkheid van ruil bij het verbruik zo 
groot als bij de landbouwproducten. Met rogge kan men 
evenwel - zoals in een Duits geschrift over dit onderwerp 
wordt gezegd - mensen, varkens en andere dieren voeren. 
Suikerbieten daarentegen kan men tot suiker verwerken, 
maar voor veevoeder kan men ze ook gebruiken. Dat wil in 
de praktijk zeggen, dat het tekort bij het ene de zelf.voor. 
ziening bij het andere product tot een illusie maakt. Wil men 
melk, vlees en vet hebben, dan moet men afstand doen van 
een voldoende hoeveelheid brood, aardappelen en suiker. En 
andersom: is men niet bereid, deze artikelen prijs te geven, 
dan ontbreken de dierlijke producten. 
Bij de voorziening in industriële grondstoffen is het niet 

2) Völkische Beobachter van 7 September 1938. 
3) De reé'le productiviteit van het geloof, van dr. Nonnenbruch, Völkische 
Beobachter van 13 September 1938. 
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Aanhouding en "voorgeleiding" naar een der contró/e-havens 

anders. Friedensburg') heeft een interessante statistiek op~ 
gesteld, waaruit duidelijk blijkt, de onderlinge verhouding van 
de verschillende grondstoffen in de totale industriële pro~ 
ductie. Hij komt tot het volgende resultaat: voor kolen 40, 
voor aardolie 20, voor ijzer 15, voor koper, lood, mangaan en 
zwavel 4, voor zink, aluminium en nikkel 2, voor tin en lege~ 
ringsmetalen 1, voor kwik en antirnon 0,5 pCt. Volgens deze 
cijfers kan Duitsland voor 62 pCt. tijdens de vrede in zijn 
behoeften voorzien. Nu is zo'n enkel cijfer voor de beoor~ 
deling van de zelf~voorziening wel bijzonder duidelijk. Men 
moet echter in aanmerking nemen, dat in ieder cijfer een 
onzekerheidsfactor aanwezig is. Het verschil tussen de wer
kelijkheid en de statistische uitkomst wordt niet kleiner, 
wanneer wij een dozijn onzekerheidsfactoren bijeen voegen 
tot één enkel cijfer. Terecht zegt Wagemann, dat zo'n cijfer 
eerder met elastiek dan met de maatstok is berekend. Dat 
neemt niet weg, dat het cijfer duidelijk is en nog duidelijker 
wordt, wanneer men ook hier tot een onderverdeling over~ 
gaat. Duitsland delft meer kolen dan het in vredestijd voor 

l) Friedensburg, Die mineralischen Bodenschäfze als weltpolifische und 
militärische Machffakforen. Stuttgart, 1936, pag. 182. 
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eigen gebruik nodig heeft. Het kan echter zijn behoefte aan 
ijzererts slechts voor 29 pCt., zijn behoefte aan olie slechts 
voor 12 pCt., zijn behoefte aan caoutchouc en aan verschil. 
lende legeringsmetalen in het geheel niet of slechts voor 
onderdelen van procenten dekken. 5

) In de industriële pro. 
ductie is de mogelijkheid van ruil bij het verbruik van grond. 
stoffèri veel minder gemakkelijk dan in -de landbouw. Terecht 
wijst dus het Duitse Instituut voor conjunctuur~onderzoek6) 
er op, dat het gebrek aan ruil.mogelijkheid hier "de wet van 
het minimum" toepasselijk maakt. Deze wet bepaalt, dat de 
mest ongunstige factor de omvang van het wasdom beslis. 
send 'be'ïnvloedt. 
De percentage~cijfers van de zelf.voorziening zowel op het 
gebied van de landbouwproductie als op dat van de grond. 
stoffen maken één ding duidelijk: een omvangrijke import 
is voor Duitsland een dwingende levensbehoefte. Is import 
echter nodig, dan bestaat de eerste voorwaarde voor de uit. 
werking van de blokkade. Uit het verder verloop zal 
moeten blijken, of een belangrijk gedeelte van de invoer kan 
worden afgesneden. De Duitse meningen over dit vraagstuk 
zijn zeer verschillend. Men vindt de meest uiteenlopende 
beweringen. De Deufsche Volkswirn schrijft in een hoofd. 
artikel, dat Duitsland er nu veel beter voorstaat dan in 1914. 
Want toen heeft het rijk onmiddellijk 40 pCt. van zijn 
buitenlandse handel verloren in plaats van de 12 pCt., die het 
nu zal verliezen. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat 
in dezelfde aflevering, twee pagina's verder, niet meer de 
minister van propaganda, maar de deskundige econoom aan 
het woord is, -die tot de conclusie komt, dat Duitsland iets 
meer dan 40 pCt. van zijn buitenlandse handel zal kwijt. 
raken. De minister van Economische Zaken, president van 
de Rijksbank, leider van de Economische Verdedigingsraad 
en met een h.alf dozijn andere functies met imponerende 
namen, dr. Funk, zei bij de opening van de Weense jaar. 
beurs,8) dat hij slechts met 20 pCt. verlies als gevolg van de 
blokkade rekening houdt. Winschuh, de economische redac. 
teur van de Deufsche Allgemeine Zeitung, schat het verlies 
door de blokkade op gemiddeld 45 pCt.9) en de krant van de 

5) Possony, Die Wehrwirtschaft des totalen Krieges, Wien, 1938, pag. 68. 
") IndustrielIe Mobilmachung, statistische Untersuchungen, Hamburg, 
1936, pag. 60. 
7) Deutscher Volkswirt, Berlin, 22 September 1939. 
8) Völkische Beobachter, 16 October 1939. 
9) Deutsche Allgemeine Zeitung van 26 September 1939. 
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Duitse kolonie in Nederland'O) veronderstelt, dat Duitslands 
buitenlandse handel met 50 pCt. zal verminderen. De Franh 
furter Zeitung van 1 November 1939 ten slotte brengt de 
volgende cijfers: 

Invoer in % van 
de totale invoer 

Rusland en Italië ........ . . .. .. .. . . ...... . . 5,9 
Zwitserland, België, Luxemburg en Nederland 9,2 
Zweden, Denemarken en Noorwegen ....... . 9,4 
Finland, Estland, Letland en Litauen ........ 3,1 
Hongarije, Roemenië, Zuidslavië, Griekenland 

Uitvoer in % van 
de totale uitvoer 

7,2 
17,4 
11,4 
3,2 

en Bulgarije .. . ......... . .. . .............. .. 12,8 12,1 
In totaal bestand tegen de blokkade . . .. .. .. . . 40,4 51,3 

In een toelichting zegt het blad over deze cijfers van de 
buitenlandse handel van 1938, dat het percentage, dat be. 
stand is tegen de blokkade, zal stijgen tot 47,1 pCt. bij de 
import en tot 65 pCt. bij de export, wanneer het lukt, de 
Duits.Russische betrekkingen volgens de jongste afspraken 
op het hoogste peil van de laatste jaren te brengen. Terecht 
stelt echter Winschuh vast, dat de arbeid met het potlood 
voor de statistiek van de buitenlandse handel voor wat het 
eigenlijke probleem betreft, "slechts van problematische 
waarde" kan zijn. Deze sta tistiek werpt namelijk onmiddel. 
lijk een aantal vragen op. Om te beginnen de vraag: zal de 
import in oorlogstijd groter of kleiner moeten zijn dan in 
andere jaren? 
De ondervindingen van de wereldoorlog wijzen uit, dat de 
landbouwproductie in oorlogstijd achteruit loopt. Dr. Hahnll

) 

heeft de opbrengst van de gehele oogst in kalorieën van 
bodemprestatie omgerekend. Hierbij komt hij tot de vol. 
gende cijfers voor de jaren 1913 tlm 1918 in billioenen kalo. 
rieën van bodemprestatie: 

268 248 217 206 176 177 
Hahn vult deze cijfers aan met de volgende conclusie: "Deze 
progressieve achteruitgang is slechts te verklaren door uit. 
werkingen van de oorlogseconomie; want de meteorologische 
voorwaarden voor een slechte oogst waren uitsluitend in 
1916 en dan alleen bij de aardappelen aanwezig". Dezelfde 
schrijver noemt de volgende cijfers voor de ontwikkeling 
van de veestapel (in 1000 ton): 

12.254 11.581 10.757 10.061 8.513 7.135 

'0) Reichsdeufsche Nachrichfen in den Niederlanden, nr. 31 van 29 Sep' 
tember 1939. 
11) Kriegswirfschaftliche Jahresberichfe, deel I, pag. 29. 
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Juist omdat het een Duits 
oordeel is, willen wij de 
volgende samenvatting 
aanhalen, die van majoor 
Beutier afkomstig is :'2) 

"Beoordeelt men de voedings~ 

balans van een volk vanuit 
militair,economisch oogpunt. 
dan moet men voor ogen 
houden, dat bijna in ieder ge~ 
val. in het bijzonder echter, 
wanneer de landbouw intensief 
werkt, de productie in oorlogs~ 

tijd achter moet blijven. Geen 
staat kan ongestraft de land~ 

bouw van een belangrijk deel 
van de beste en meest pres~ 

terende vakkrachten, motoren 
en paarden beroven en dan nog 
verwachten, dat de prestatie op 
peil blijft. IJl Midden~Europa 

zal men bij de landbouwpro, 
ductie met een achteruitgang 
van minstens 20 pct. rekening 
moeten houden. Voegt men Onderzoek naar contrabande 
hier bij, wat aan verhoogde 
behoeften bij het leger ontstaat 
en houdt men cr rekening mede welke grote betekenis vooral bij de hoog 
ontwikkelde blanke volkeren aan een niet slechts toereikende, maar ook 
aan een goede voeding wordt toegekend, dan zal mer goed doen, daar~ 
boven nóg 20 pct. als eis in de balans op te nemen. M.a.w. wil dat 
zeggen, dat slechts die staat in Midden,Europa op het gebied van land, 
bouw volledig autarkisch is, die minstens 40 pct. meer aan landbouw~ 
producten voortbrengt dan gemiddeld nodig is!" 

Volgens dit Duitse oordeel zou de productie 60 pCt. hoger 
moeten zijn, voordat import achterwege zou kunnen blijven. 
Het rijk poogt het tekort te verminderen en minacht de zorg 
voor de goede stemming, waarop Beutler zoveel prijs stelt. 
Het volgende lijstje geeft weer, hoe zich het verbruik in de 
eerste tien oorlogsweken tegenover het verbruik in het jaar 
1937 heeft ontwikkeld: 

12) Kriegswirfschaftliche Jahresberichfe, deel 1, pag. 21. 
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Verbruik per hoofd en per week13
) 

Vlees en worst .. 
Vet, alle soorten .. 
uiker ...... . .. . 

Brood ....... . . . 
Kaas . .. . .. .... . . 
Eieren ... .... . . . 
Melk .. ... . . . .. . . 

1937 
883 gram 

1277 gram 
461 gram 

2570 gram 
290 gram 

5 stuks 
2,2 liter 

Vanaf: 
28 Aug. 1939 

700 gr. 
420 gr. 
280 gr. 

(zonder bon) 
(zonder bon) 
(zonder bon) 

1,4 liter 

Vanaf: Vanaf : 
23 Sept. 1939 t9 Oct. 1939 

500 gr. 500 gr. 
270 gr. 268,75 gr. 
250 gr. 250 gr. 

2400 gr. 2400 gr. 
62,5 gr. 62,5 gr. 
1 stuk 1 stuk 

(volwassen. krijgen sleéhts 
tapte melk) 

Ook deze beperking kan niet voorkomen, dat de zelf~voor~ 
ziening onvoldoende is en toevoer nodig maakt. 
Voor de beoordeling van de veranderingen, die de behoefte 
aan grondstoffen tijdens een oorlog ondergaat, beschikken 
wij over twee berekeningen. Een ervan heeft het Duitse 
Instituut voor conjunctuur~oIl'derzoek (Indusfrielle Mobil~ 
machung) opgemaakt, de andere heeft een Amerikaan") 
uitgewerkt. De Duitse publicatie gaat uit van de onder~ 
vindingen tijdens de wereldoorlog en houdt rekening met de 
veranderde bewapening van het leger. Emeny berekent de 
behoefte aan grondstoffen voor de Verenigde Staten in geval 
van oorlog. Beide onderzoekers stemmen in de conclusies op 
de voornaamste punten overeen. Voorzover echter verschil~ 
len aan de dag treden, zijn voor ons de opvattingen van de 
Duitse publicatie het meest aannemelijk. 
Beide onderzoekers rangschikken de grondstoffen volgens 
behoefte in drie groepen. 
De eerste groep bestaat uit grondstoffen, die weliswaar zeer 
belangrijk zijn voor de oorlogs~economie, waarvan de be~ 
hoef te echter in mindere mate toeneemt dan men in het alge~ 
meen veronderstelt. De redenen hiervoor zijn, dat bij deze 
grondstoffen een belangrijke hoeveelheid bespaard kan 
worden door een radicale beperking van het particuliere 
verbruik. Bij deze groep behoren staal, nikkel en kolen, 
waarvoor een vermeer·derde behoefte van slechts 20 pCt. 
wordt verondersteld. 
Chroom, tin en wol zijn grondstoffen, waarvan de ver~ 
hoogde behoefte in oorlogstijd enigszins kan worden bevre~ 

13) Voor 1937: Wirtschaft und statistik, November 1938; verder Völkische 
Beobachter van resp. 28 Augustus, 23 September en 19 October 1939. Tot 
Februari 1940 zijn de rantsoenen niet veranderd; wel hebben gedurende 
Januari 1940 tengevolge van transportmoeilijkheden in verschillende grote 
steden aardappelen geheel ontbroken. 
14) Brooks Emeny, The Strategy of Raw Materiais. 
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Zou dit werkelijk .. contrabande" zijn? 

digd door een diepingrijpen
de beperking van het parti
culiere verbruik. 
De derde en meest om
vangrijke groep behelst de 
legeringsmetalen mangaan, 
wolfram en antimon, verder 
kwik, stikstof, koper, aard
olie, aluminium, caoutchouc 
en ruwe zijde. Bij deze groep 
moet niettegenstaande de 
meest radicale beperking 
van het particuliere verbruik 
op een zeer belangrijke ver
hoging van de behoefte in 
oorlogstijd gerekend wor
den. Reeds uit deze opsom
ming blijkt, dat dus ook bij 
de grondstoffen de behoefte 
in oorlogstijd niet ver
mindert, maar in tegendeel 
belangrijk toeneemt. Daar
enboven worden de grenzen 
voor de beperking van het particuliere verbruik in Duitsland 
veel sneller bereikt dan in menig ander land. 
Indien wij dus tot de conclusie komen, dat de behoefte aan 
import weliswaar stijgt, maar de importlinies voor de helft 
geblokkeerd zijn, dan moeten wij nagaan, wat uit de landen, 
die tegen de blokkade bestand zijn, geïmporteerd kan 
worden. Wanneer namelijk deze landen in de eerste plaats 
grondstoffen kunnen leveren, die voor de oorlog van grote 
betekenis zijn, en de handel zodanig kan worden uitgebreid, 
dat daardoor het verlies bij de geblokkeerde linies in even
wicht gebracht kan worden, dan heeft de blokkade slechts 
een verplaatsing van de buitenlandse handel en geen voor de 
oorlog beslissende nederlaag tot gevolg. Uit dit oogpunt 
moeten de overgebleven relaties dus beoordeeld worden. 
Wat zouden deze landen kunnen leveren? De Balkan heeft 
een belangrijk overschot aan graan. Daarnaast spelt Hon
garije een bepaalde rol voor de levering van varkens. Bij de 
grondstoffen moeten in de eerste plaats de Roemeense petro
leum en het Zuidslavische bauxit - de grondstof van alumi
nium - genoemd worden. De Oost.zee-staten verzekeren 
hout- en ertsleverantie'3. Nederland en Denemarken kunnen 
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voorzien in de behoefte aan boter, vlees en andere edele 
producten van de landbouw. Italië is de grootste producent 
van kwik. België heeft een belangrijke capaciteit in de pro. 
ductie van ijzer en staal, waaraan haar eigen kolenproductie 
ten grondslag ligt. Ten slotte blijft de Sowjet.Unie over, 
volgens de nieuwste publicaties van Duitse kant hèt lui. 
lekkerland voor grondstoffen, industriële. en landbouw. 
producten. 
Om een juiste kijk te krijgen op de verhoudingen, mag aan 
de wereldoorlog worden herinnerd. Toen is Duitsland onder 
de uitwerkingen van de blokkade bezweken, niettegenstaan. 
de het de beschikking had over de hele Balkan inclusief 
Turkije. Van Polen had het toen zelfs het oliegebied van 
Galicië, waarover nu de Russen beschikken, in handen. De 
handelsbetrekkingen met de Scandinavische staten werden 
door de blokkade méér belemmerd dan door de Russische 
maritieme strijdkrachten in de Oostzee. In het Westen had 
Duitsland de ertsmijnen en de kalimijnen van Lotharingen 
onder zijn beheer. Daarbij kwam nog het gehele Belgische 
economische potentieel en de industriële kapaciteiten van 
het industriegebied in het Noorden van Frankrijk. Toen 
reeds voldeden de Roemeense oliebronnen niet aan de Duitse 
behoefte. LudendorfP5) zegt hierover: 

"Behalve kolen, ijzer en staal waren de drijfstoffen voor onderzeeërs, 
auto's en vliegmachines en eveneens smeer-olie voor het oorlogsbedrijf van 
de grootste betekenis. Wij waren hier aangewezen op Oostenrijk.Hongarije 
(Galicie) en Roemenië. Omdat Oostenrijk niet voldoende olie kon leve
ren en alle pogingen, om de productie te verhogen, faalden, was de olie 
van Roemenië voor ons van oorlogsbeslissende betekenis. Maar ondanks 
de Roemeense olie bleef de drijfstofkwestie voortdurend buitengewoon 
ernstig en heeft zij zowel het oorlogvoeren als het leven in het achterland 
bemoeilijkt." 

Ook alle andere bronnen voor oorlogsgrondstoffen bleken 
ontoereikend te zijn. Tegenover de verhoogde capaciteiten, 
die in de gebieden, die ook thans nog door Duitsland be. 
heerst worden, zijn bereikt, staat een minstens evengrote 
stijging van de behoefte. Zelfs wanneer Roemenië gedwon. 
gen zou kunnen worden, iedere druppel olie aan Duitsland 
te leveren, dan nog zou, hoewel het tekort aanzienlijk ver. 
minderd zou worden, de oorlogsbehoefte niet bevredigd zijn. 
Duitsland is echter niet de beheerser van al die gebieden. En 
daar deze landen moeite doen om hun neutraliteit te be. 
waren, zullen zij ten hoogste een gedeelte van hun productie 

15) Ludendorff, Meine Kriegserinnerungen, Berlin 1921, pag. 273. 
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aan Duitsland kunnen leveren. Een ander deel zullen zij 
nodig hebben als tegenprestaties voor de leveringen van 
andere landen, waaronder ook oorlogvoerenden uit het anti~ 
Hitlerkamp. Want Duitsland is niet in staat, in de verschil~ 
lende behoeften van deze landen te voorzien. 
Wij zijn hiermee midden in het vraagstuk van de economi~ 
sche neutraliteit van de niet~oorlogvoerende landen aange~ 
land. Men kan er van verzekerd zijn, dat de strijd onder de 
vechtende partijen om de houding van de neutrale landen 
pas begonnen is. Voorzover de fronten reeds afgebakend 
zijn, valt het volgende te concluderen: de afkondiging van 
de Engelse blokkade heeft tot onmiddellijk gevolg gehad, dat 
bijna alle neutrale landen een hele serie uitvoerverboden 
hebben uitgevaardigd. De.ze verboden treffen weliswaar niet 
alleen Duitsland, maar ook Engeland en Frankrijk. Maar in 
tegenstelling tot Duitsland, voor welk land deze verboden 
feitelijk het afsnijden van de toevoer betekenen, bestaat voor 
Engeland en Frankrijk de mogelijkheid importen te krijgen 
uit landen over zee. 
Engeland en Frankrijk verzekeren, dat zij de handel met de 
neutrale staten in stand willen houden in een omvang, die 
aan de behoeften van deze landen en aan hun handel onder~ 
ling tegemoet komt. Duitsland zegt hetzelfde te willen, maar 
acht zich gerechtigd, deze houding bij zijn tegenstanders als 
"zeeroverij en piraterij" te betitelen. Het is niet van belang 
ontbloot, dat op hetzelfde ogenblik, dat Duitsland aan de 
neutrale regeringen een nota laat overhandigen, waarin staat 
dat Duitsland in het aanvaarden van een Engels convooi een 
schending van de neutraliteit zal zien, ditzelfde Duitsland 
een plan voor een "evenwicht in de Europese behoeftenvoor~ 
ziening" ontwikkelt. Duitsland verstaat hieronder een ruil~ 
handel in een nieuw Europa, waarin geen plaats meer is voor 
Engeland en Frankrijk.16

) In het middelpunt van dit gezuiver~ 
de Europa, dat een gesloten markt met onderlinge ruilhandel 
moet vormen, troont niet alleen geographisch, maar ook poli~ 
tiek, het Derde Rijk, de trouwe bemiddelaar en onbaatzuch~ 
tige beheerser van de nieuw~Europese levensruimte. De Duit~ 
sers hebben reeds berekend, wat dit nieuwe Europa hun kan 
opleveren. Zij rekenen op voldoende graan van de Balkan, 
op boter, vlees en eieren van Nederland en Denemarken, 
op industriële grondstoffen ten slotte van de Sowjet~Unie, 
Zweden, Roemenîë en Zuidslavië. 

16) Deutsche Zukunft, Berlin, 22 October 1939, pag. 17. 
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V66r de oorlog vond het transport van de Balkan naar Duitsland grotendeels plaats over zee 

Men ziet wel: hier is de strijd om de houding van de neutrale 
landen - dat is voor een deel de strijd tegen de blokkade -
in volle gang. Wat op dit terrein nog verwacht kan worden, 
blijkt uit een overzicht/7

) waarin de mogelijkheid van econo
mische neutraliteit in zijn geheel wordt betwist en de volgen
de conclusie wordt geuit: 

"Oe oorlog van de sancties tegen Italië heeft doen uitkomen, dat de 
strijd om de "neutrale" landen een belangrijk onderdeel van de moderne 
economische strategie is." 

De belangentegenstelling bij de oorlogvoerende partijen én 
het eigenbelang van de neutrale landen voorkomt, dat Duits
land niettegenstaande een pressie op de neutrale landen, aan 
de gevolgen van de blokkade door verhoogde invoer kan ont
komen. Deze bewering wordt bevestigd door een onderzoek 
naar de verkeersmogelijkheden, hetgeen bij de beoordeling 
van het gevaar van een blokkade meestal wordt verwaar
loosd. 

17) Kriegswirtschaftliche Jahresberichte, deel Il, "Oer Weg der Sank. 
tionen", pag. 208. 
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Uiteraard doet men het voorkomen alsof de Engelse blok. 
kade ten opzichte van de Duitse handel met de Balkan tot 
machteloosheid is gedoemd. De werkelijkheid is anders. De 
Duitse verkeersstatistieken wijzen uit, dat de totale tonnage, 
die jaarlijks uit de Balkanlanden naar Duitsland komt, ruim 
5 millioen ton bedraagt. Daarvan is tot nu toe slechts een 
vierde gedeelte, namelijk 1,25 millioen ton, door de Donau. 
scheepvaart of door de spoorwegen naar Duitsland getrans. 
porteerd. Drie vierde van de hoeveelheden is via de Zwarte 
Zee en de Middellandse Zee, door de Straat van Gibraltar 
en het Kanaal in Duitse havens aan de Noordzee gelost. De 
opslagplaatsen en de schepen op de Donau en de spoorwegen 
in de Balkan maken een vervoer van hoogstens twee millioen 
ton per jaar mogelijk. ' 8

) Zelfs de levering van bauxit uit 
Zuid.Slavië is steeds door de havens aan de Adriatische Zee 
geschied. Sinds de Engelsen de lading van enkele dezer 
schepen bij Gibraltar in beslag hebben genomen, ligt de 
bauxitdndustrie in Zuid.Slavië, die voor negen tiende voor 
Duitse rekening werkte en voor Duitsland de belangrijkste 
bauxibleverancier was, stil. 

18) Deutsche Al/gemeine Zeitung van 27 September 1939. 

Door de blokkade vindt 
nu het vervoer plaats 
met rijnaken door de 
Donau (thans geheel 
dichtgevroren) 



Voor vervoer te land is geen mogelijkheid te vinden. Duits, 
land heeft reeds moeite gedaan, om voor een onbelangrijk 
deel het scheepvaartverkeer op de Donau te vergroten. In 
het reeds genoemde nr. van de D.A.Z. wordt medegedeeld, 
dat men in enkele gevallen overbodig geworden schepen van 
de Rijn~vaart eenvoudig in stukken heeft gehakt, deze stuk~ 
ken per spoor naar de Balkan heeft vervoerd, om ze daar 
weer aan elkaar te plakken 1 Want hoe het met de scheeps~ 
ruimte op de Donau is gesteld, vertelde dit blad op 14 Juli 
1939. Op dezelfde dag, dat de Franse bladen het 150~jarig 
jubileum van de Franse revo·lutie konden vieren, heeft de 
D.A.Z. het jubileum van de lOO-jarige Donauschepen gevierd. 
Zo is het met het verkeersprobleem op de Donau gesteld. 
Deze kwestie is eveneens van belang voor de handel met de 
landen aan de Oostzee. De Zweedse ertszendingen, die voor 
Duitsland van oorlogbeslissende betekenis zijn, hadden vroe~ 
ger voor het grootste gedeelte plaats via de Noorse haven 
Narvik. Deze haven ligt in het bereik van de Engelse mark 
tieme strijdkrachten. De verscheping over de Zweedse haven 
Lulea aan de Oostzee wordt belemmerd doordat deze haven 
gedurende vijf maanden van het jaar is dichtgevroren. De 
spoorlijnen vanuit de ertsmijnen naar een ijsvrije Zuid~ 
Zweedse haven beschikken niet over de vereiste capaciteiten. 
Het probleem voor Nederland en Denemarken is, aan vol~ 
doende krachtvoeder voor de veestapel te komen. Wanneer 
deze landen vrijwillig of onder dwang op het Duitse voor~ 
stel van de gesloten markt binnen het "gezuiverde Europa" 
zouden ingaan, dan zouden zij niet kunnen rekenen op een 
toevoer van krachtvoeder van over zee. Een evenwichtige 
balans op het gebied van krachtvoeder is ook in het "gezui~ 
verde Europa" volgens Duits voorbeeld niet mogelijk. De 
troost, die voor deze moeilijkheid door den Duitsen minister 
Funk wordt gegeven/9) is weinig bevredigend. Funk heeft 
verklaard, dat bij de onderhandelingen in Moskou de kracht~ 
voeder~leveringen voor Nederland een rol hebben gespeeld. 
Men heeft onderzocht, of de sojaboon uit Mandsjoekoewo 
via de Transsiberische spoorweg dwars door Azië, dwars 
door Europa naar Nederland kon worden gezonden. Over de 
prijs, die daardoor voor dit krachtvoeder betaald moet 
worden, bewaart men een diep stilzwijgen .... 20) 
18) Deutsche Zukunft, Berlijn, 22 October 1939. 
20) Duidelijk blijkt het nijpende tekort aan veevoeder in Duitsland uit 
een order van de "Reichsnährstand" van begin Januari 1940 aan de Duitse 
boeren, om hun vee in het vervolg nog slechts twee maal per dag, te 
voederen. 
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Door de mechanisatie van de akkerbouw in Rusland is de behoefte aan petroleum voor eigen 
gebruik enorm toegenomen. Natuurlijk komt daardoor de export naar Duitsland in gedrang 

Maar er is niet alleen een kwestie van prijs. Er is ook een 
kwestie van verkeerscapaciteiten, die niet alleen bij de 
krachtvoederleveringen naar Nederland, maar ook bij de 
gehele Duits~Russische handel een rol speelt. De Sowjet~ 
Unie omvat een oppervlakte van 21 millioen vierkante km. 
De lengte van de spoorwegen bedraagt 86.000 km. Om een 
vergelijking te geven: de spoorwegen zijn in de Verenigde 
Staten meer dan vier keer zo lang en meer dan tien keer zo 
dicht. Duitsland beschikt over een spoorwegnet, dat vijfen. 
twintig keer, en Frankrijk over een, dat zeventien keer dich~ 
ter is dan dat van de Sowjet~Unie. In het derde vijf jaarplan 
- 1938 tlm 1942 - zullen 11.000 km spoorwegen worden 
gelegd. Dat zijn dus per jaar 2200 km. In het jaar 1916 echter 
had het Russische verkeersministerie een tienjarenplan uit~ 
gewerkt, dat in een bouw van jaarlijks 6400 km voorzag. En 
in 1920 heeft een spoorwegdeskundige voor de Sowjet~ 
regering een onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat jaarlijks 
minstens 8 tot 10.000 km nodig zijn, om het spoorwegnet in 
overeenstemming te brengen met de industriële ontwikke~ 
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ling.21
) De bouwplannen tot 1942 brengen immers geen ver~ 

betering in de tegenwoordige toestand, omdat de uitbreiding 
van het verkeerswezen opnieuw bij de ontwikkeling van de 
industriële penetratie achter blijfe2

) Aan het einde van de 
derde vijfjaarplan<periode zal dientengevolge de wanver< 
houding nog groter zijn dan nu. Wat dit betekent, kan met 
enkele voorbeelden worden aangetoond. Sinds de landbouw 
gecollectiveerd en gemotoriseerd is, is men geheel en al af~ 
hankelijk van de tijdige toevoer van drijfstof voor de trac~ 
toren. In deze behoefte voorziet voor 80 P.Ct. het oliegebied 
van Bakoe, in de Zuid~West~hoek van de Unie. Van hier uit 
moet de drijfstof over afstanden van 3 à 4000 km naar alle 
landbouwgebieden worden vervoerd. (Trouwens: deze over~ 
schakeling op de tractor had tot gevolg, dat de Russische 
export van olie achteruit ging en de veronderstelling, dat 
Rusland zonder schade voor zijn eigen landbouw de oude 
exportcijfers opnieuw zal kunnen herstellen, is een Duitse 
illusie. De binnenlandse behoefte aan olie beweegt zich nog 
altijd in stijgende lijn.) Het vervoer geschiedt in de eerste 
plaats per spoor, zoals dat bij 90 pCt. van het gehele goede. 
renvervoer in de Sowjet-Unie het geval is, 8 pCt. gaat per 
boot en 2 pCt. per auto. Voor de toestand van de Russische 
spoorwegen bestaat nog altijd het probleem van de elkander 
passerende transporten van dezelfde goederen. Kolenarme 
gebieden staan kolen af en kolenrijke gebieden "importeren" 
kolen. Hetzelfde geldt voor olie, hout en andere goederen. 
Het doel van het tweede vijfjarenplan, om de grondstoffen 
en de productieplaatsen voor de verwerking dichter bij 
elkaar te brengen, is niet bereikt. Niettegenstaande bijna 
elke republiek over kolenmijnen beschikt, zijn transport. 
afstanden van 4 tot 5000 km niet zeldzaam. Van de kolen~ 
transporten kwamen in 1937 40 pCt. over een langere afstand 
dan 1500 km. Meer dan een derde van de olietransporten 
legde een afstand van meer dan 2000 km af. De gemiddelde 
transportafstand bij de ertsen is van 461 km in het jaar 1931 
tot 637 km in het jaar 1937 gestegen. De gemiddelde trans. 
portafstand in totaal is van 880 km in 1933 tot 1005 km in 
1937 gestegen. 23

) De juistheid van deze critiek komt even. 
eens bij Molotof tot uiting, wanneer hij zegt: 

21) Kriegswirfschaftliche Jahresberichfe, deel I, pag. 169/170. 
22) W. Molotow, Der drifte Fünfjahrplan, Moskau, 1939, pag. 37. 
23) Dr. H. Saller, Mangelnde Planung im Eisenbahnverkehr der UdSSR. 
Ostwirtschaft, Berlin, Mei 1938. 
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"Hieruit vloeit de noodzakelijkheid voort, het kris en kras vervoeren van 
goederen nadrukkelijk te beperken en eveneens bij het goederenvervoer 
op grote afstanden inkrimpingen door te voeren."24) 

Molotof raakt hierbij de opvattingen van Majoor Spalcke 
over de Russische spoorwegen. Deze komt tot de volgende 
conclusie: 

"Gezien het feit, dat de Sowjet.Unie nu als producent voor industriële 
massagoederen bij de moderne staten moet worden geteld, brengt deze 
Achterstand bij de Russische spoorwegen een economisch probleem naar 
voren, waarvan de oplossing binnen een aantal jaren nog niet te verwach. 
ten is. Dit probleem moet echter in geval van oorlog, wanneer grote trans. 
porten in de kortst mogelijke tijd doorgevoerd moeten worden, van beslis. 
sende betekenis zijn. Zonder overdrijving mag dus worden gezegd, dat 
deze situatie bij de Russische spoorwegen nog voor vele jaren het zwakste 
punt van de militair.economische grondslagen van de Sowjet.Unie zal 
blijven."2á) 

Ter beoordeling van de Duitse hoop op belangrijke zen. 
dingen uit Rusland mag verder niet worden vergeten, dat 
de Russische spoorwegen een breder spoor hebben dan de 
Duitse. Dat heeft tot gevolg, dat de inhoud van iedere wagon 
aan de Russische grens moet worden overgeladen in een 
andere wagon. Weliswaar heeft Duitsland enkele dozijnen 
wagons, waarvan het onderstel kan worden uitgewisseld. 
maar het aantal dezer wagons is van geen betekenis. 
Wij komen dus tot de conclusie, dat voor Duitsland een 
dringende behoefte aan importen bestaat. En verder, dat een 
uitwijken op niet.geblokkeerde handelslijnen, om aan de 
gevaren van de Engelse blokkade te ontsnappen, slechts voor 
een kleine en onbeduidende goederen.kwantiteit mogelijk zal 
zijn. Naast deze geringe kansen van import.verplaatsing 
staan de niet te onderschatten belemmeringen van het 
transport. 

24) Molotow, Der dritte Fiinf jahrplan, Moskau 1939, pag. 37. 
25) Majoor Dr. Spalcke, Sowjetunion, Kriegswirtschaftliche Jahresberichte. 
deel I, pag. 170. 
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De franse 
arbeidersbeweging en de oorlog 

door GEORGES LEFRANC - Parijs 

Eén del' eerste gevolgen van de oorlog, is, dat de internatio. 
nale verbindingen moeilijker worden. Van oorlogvoerende 
naar neutrale landen en omgekeerd, wordt het personen~ver~ 
keel' belemmerd, en zelfs de gedachten overschrijden ter 
nauwernood de grenzen. En toch is het meer dan ooit nodig, 
contact te houden tussen mensen en bewegingen, wier stre~ 
ven evenwijdig gaat. Meer dan ooit is het noodzakelijk, dat 
de les van de verschillende, vaak smartelijke, ervaringen 
wordt gemaakt tot gemeenschappelijk bezit. 
Dit artikel heeft ten doel, hiertoe een bijdrage te leveren, 
dool' onmisbaar materiaal aan te dragen over de houding 
van de Franse arbeidersbeweging ' tegenover de oorlog. 
Wat was de toestand aan de , vooravond van het conflict? 
Welke houding hebben de verantwoordelijke organisaties 
ingenomen? 
Hoe liggen thans de verhoudingen in de arbeiders~wereld? 

I. De Toestand, aan de Vooravond van het Conflict. 

De verhoudingen in de Franse arbeidersklasse, aan de vOOl'~ 
avond van de oorlog, worden beheerst door twee feiten: het 
Volksfront~experiment en de terugslag, na de grote verwach~ 
tingen, die waren gewekt. 
Onnodig, hier alle mijlpalen na te gaan, waarlangs het Volks~ 
front~experiment zich heeft bewogen. De historie is te vers, 
dan dat wij er onpartijdig over zouden kunnen schrijven, en 
ligt tevens alweer in een zó geheel afgesloten verleden, dat 
wij er vandaag nauwelijks meer bij kunnen aanknopen. Laten 
wij slechts in herinnering brengen, dat wij te doen hadden 
met het samenvloeien van twee verschillende stromingen: 
Ie. een politieke stroming, blijkend bij de verkiezingen van 
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Mei 1936, die een absolute Kamermeerderheid schonken aan 
de vier verbonden Volksfrontpartijen: Radicalen (Daladier. 
Herriof, Chautemps), Socialistisch~Republikeinse Unie (De 
Monzie, Déat, Frossard), Socialisten~S.F.I.o. (Blum, Paul 
Faure, Vincent Auriol) en Communisten (Thorez, Duclos, 
Cachin); 
2e. een vakbewegings~actie, die enkele weken later uitliep op 
een algemene bezetting van de fabrieken en op het afsluiten 
van het zogenaamde accoord~Matignon 1), tussen regering, 
arbeiders en ondernemers, waarbij een aantal sociale hervor~ 
ming en, sinds lang door de arbeidersbeweging geëist, ver~ 
wezenlijkt werden: loonsverhoging, vooral voor de "abnor~ 
maal laag bezoldigden" - 40~urenweek - algemene invoe~ 
ring van collectieve contracten - 12 dagen vacantie - ver~ 
kiezing van werkplaatsvertegenwoordigers, in elke onderne~ 
ming. Deze overeenkomst, landelijk geldend, werd in de jaren 
1937 en 1938 plaatselijk en bedrijfsgewijs verder uitgewerkt 
en toegepast. Ondanks haar klinkende actie naar buiten, 
voerde de vakbeweging toen een verdedigende en behou~ 
dende politiek. 
Maar na 1938 wordt de terugslag merkbaar. Na de spanning: 
de ontspanning, zoals de historici die kennen na elke tijd 
van krachtige polsslag. Ongetwijfeld doet zich daarbij een 
zekere verwijdering gelden tussen de leiders, die naar con~ 
solidatie streven, en de (grotendeels ongeschoolde) massa's, 
die zich niet neerleggen bi~ de gedachte dat het snelle offen~ 
sief ten einde is. In die omstandigheden worden de kansen 
van de Communistische Partij gunstig. Politiek steunt zij de 
Volksfrontregering, waar deze succes heeft, doch zonder ver~ 
antwoordelijkheid te aanvaarden voor minder populaire maat~ 
regelen. In de vakbeweging zetten de communisten een actie 
in, ter stelselmatige verovering van de bestuursposten ("kolo~ 
nisatie"). Doch hierdoor wordt aan het Volksfront en zijn 
organen geen nieuw leven ingeblazen: in tegendeel, het ver~ 
groot de verwarring. De terugtocht begint. In de lente van 
1938 treedt het tweede ministerie~Blum af, en op 30 Novem~ 
ber van hetzelfde jaar wordt de algemene staking een vob 
ledige mislukking. 
Bovendien vergrootten de internationale spanningen de in~ 
terne tweedracht. De non~interventie~politiek van Léon Blum 
wordt door de communisten en vele anderen beantwoord 
met de leuze: "Vliegtuigen voor Spanje!" Doch de discussie 

1) In het "Hotel.Matignon" heeft de Eerste Minister (destijds Léon Blum) 
zijn ambtswoning. 
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wordt heftiger, naar mate het conflict dichter bij komt. Op 
de socialistische congressen van Montrouge (Kerstmis 1938) 
en N antes (Juni 1939), vond de pacifistische "Munichois" Paul 
Faure denzelfden Léon Blum tegenover zich, die tevoren, 
om der wille van de vrede en de veiligheid van Frankrijk, 
geweigerd had, het republikeinse Spanje te helpen. In de 
vakbeweging hadden voorlopig de communisten (rondom 
het weekblad Le Vie Ouvrière2

) de leiding van de "oorlogs
zuchtige" groep, terwijl de "syndicalistische" oppositie (in 
het weekblad Syndicats3

) "vrede tot elke prijs" bleef ver
dedigen. Tussen beiden in: de algemeen secretaris Léon 
Jouhaux, die in de buitenlandse politiek dicht bij Blum stond, 
doch in de vakbeweging een politieke neutraliteit verdedig
de, die zich tegen de communisten richtte. 
Zo trof de oorlog onze Beweging in volle onzekerheid. Onze
kerheid omtrent haar werkwiJze; de leer van de klassenstrijd 
wordt betwijfeld door geesten, die soms gevoelen voor het 
"néo-socialisme" van Déat, dan weer zich samentrekken 
rondom het Planisme; de idee van een opstand verliest ter
rein; de behoefté aan samenwerking (waartegenover som
mige werkgeverskringen niet afwijzend staan) wint veld 4). 
Onzekerheid tenslotte tegenover de leiders; in de Partij blij
ven Blum en Faure (tezamen de bouwer der organisatie) uit 
elkaar groeien; in de vakbeweging is van stabiele leiding 
geen sprake, zolang de richtingen zó ver uiteen liggen; hier 
komen oude "syndicalisten" als Dumoulin (uit het Noorden), 
Pierre Vigne (Mijnwerkers) weer op de voorgrond, naast 
jongeren als René Belin (redacteur van Syndicats) en André 
Delrnas (Onderwijzers). 

Il. De houding van de Arbeidersbeweging tegenover de 
Oorlog. 
Twee elementen vallen op: de volledige aanvaarding van de 
iandsverdediging, en de volledige breuk met de communisten. 
Beide verschijnselen zijn echter niet zó onverwacht, als ze 
op het eerste gezicht lijken. Degenen, die tevoren reeds een 
politiek van verzet tegen het Duitse fascisme voorstonden, 
hebben de houding van Frankrijk in de zomer van '39 ge
steund. En de anderen hebben met bijzondere aandacht de 
politiek van Daladier gevolgd, zijn pogingen, in extremis, 
om. de botsing te vermijden, zijn brief aan den Reichsführer 
2) Onder leiding van Monmousseau, Kamerlid, vroeger secretaris van de 
communistische vakcentrale, de C.G.T.U. 
~) Onder leiding van René Belin. 
4) Zie het tijdschrift Nouveaux Calliers (5, Rue Sébastien Bettin , Parijs). 
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en Hitlcr's antwoord daarop: deze correspondentie is voor 
tallozen beslissend geweest. En, na de oorlogsverklaring, werd 
meer en meer de gezindheid deze: "Wij hebben dit niet ge~ 
wild, noch wij in Frankrijk, noch Frankrijk in de Europese 
gemeenschap. Thans, nu het feit er is, zou het ergste zijn, 
verslagen te worden." Albert Perrot, de nieuwe secretaris van 
de groot.Parijse Bestuurdersbond, spreekt uit wat bij 'schier 
allen leeft, wanneer hij in L'Oeuvre van 27 November schrijft: 
"De onafhankelijke syndicalisten wedden niet op een neder. 
laag des lands, en op de algemene ellende, die daaruit voort 
zou komen, om hun ideaal van menselijke ontvoogding te 
verwezenlijken." De houding van het Derde Rijk tegenover 
de Tsjechoslowaakse en Poolse arbeiders heeft verder grote 
invloed gehad. 
Ook in de Socialistische Partij heerst aanvankelijk eenstem. 
migheid. De Kamerfractie neemt een motie aan (5 October), 
waarin gezegd wordt, dat "Frankrijk ten oorlog is gegaan, 
om, tegenover een vrij volk, slachtoffer van een afschuwe. 
lijke overval, de meest dwingende solidariteitsplicht te ver. 
vullen"; !teen "ideologische kruistocht" is door de geaIlieer. 
den gewild; ' slechts afweer van agressie was hun uitgangs. 
punt, thans des te sterker, nu het verdrag der beide "totali. 
taire regeringen" van Moscou en Berlijn vrij spel heeft ge. 
laten aan nieuwe landroverij. 
Harerzijds had reeds de GG.TAeiding in de Peuple van 5 
September gezegd, dat de gehele verantwoordelijkheid voor 
"het ondenkbare, het onmogelijke" dat toch geschied was, 
rustte op Hitler, die "onmiddellijk na de ratificatie van het 
Duits.Russische vérdrag, tot zijn misdadige actie overging". 
Nationale solidariteit enerzijds, zegt het Dagelijks Bestuur 
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van het Vakverbond, doch tevens: zorg voor de nabestaan. 
den. Aan welk program door Jouhaux wordt toegevoegd, in 
de Peuple van 5 October: de plicht, om "zonder zelfzucht, 
een nieuwe orde voor te bereiden, die wij moeten nastreven, 
omdat hij de enige werkelijke grondslag is voor de grote 
mensenvrede. " 
Behalve de schok over de oorlog zelf: die over de houding 
der Sow jef~U nie: het Pact.Ribbentrop, de overval op de Bal. 
tische landen. Had de Socialistische Partij te N antes de laat. 
ste banden met het communisme doorgesneden - de C.G.T. 
kende sedert Maart 1936 de organisatorische eenheid: haar 
kaders telden vele communisten op belangrijke posten. Kon 
dus de Kamerfractie volstaan met een resolutie, waarin de 
Franse communisten medeplichtig worden verklaard aan het 
Moscouse verraad, en waarin hun leer "de ontkenning.zelf 
van het democratisch socialisme" wordt genoemd - voor het 
Vakverbond was de zaak moeilijker. 
Op 30 Augustus gaf het weekblad Syndicafs een (door vele 
kranten reeds gepubliceerd) manifest uit, gericht tot de 
Franse arbeidersklasse. De tegenstelling tussen het vroegere, 
agressieve anti. Duitse "bellicisme" der communisten en hun 
huidige actie tegen de "imperialistische oorlog", wordt uit. 
voerig behandeld. En dit is de inzet voor verder gaande actie. 
Want wel heeft het Hoofdbestuur op 24 Augustus stelling 
genomen tegen het verdrag van Moscou, en gewezen op de 
vredestraditie der Beweging, doch de groep.Syndicats wil 
verder: naar een volkomen breuk. Drie bonden, de Mijnwer. 
kers, het Postpersoneel en de Zeelieden, komen op 16 Sep. 
tember met een nieuw manifest, waarin verklaard wordt, dat 
de betrokkenen "zelfs indirect geen verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor een vakactie, tezamen met degenen die 
het communistische verraad verdedigen." De volgende dag 
rukken de Russen Polen binnen en weer een dag later ver. 
klaart de meerderheid van het Dagelijks Bestuur, dat er 
"geen samenwerking meer mogelijk is met hen, die zulk een 
verloochening van de beginselen der menselijke solidariteit 
niet hebben willen of kunnen veroordelen." Het Verbonds. 
bestuur sluit zich hierbij aan, op 25 September. 
De vraag was echter, in hoeverre deze resolutie praktisch 
zou doorwerken. In een 14.tal bonden was geen gevaar 
(Diamantbewerkers, Hoedenmakers, Onderwijz'ers, Aarde. 
werk, Kledingindustrie, Typografen, Zeelieden, Apothekers. 
bedienden, Havenarbeiders, P.T.T., Mijnwerkers, Tabakbe. 
werkers, Bioscoop. en Theaterpersoneel, Kuipers). Anders 
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stond het in de organisaties, waar de communisten de leiding 
hadden of die met anderen deelden. Van de laatste groep slo~ 
ten de Handels~ en Kantoorbedienden, het Overheidsperso~ 
neel G) en het Verplegend Personeel zich terstond bij het 
Verbondsbestuur aan. Elders moest een nieuw bestuur geko
zen worden. Bij de dóór en dóór "gekoloniseerde" Metaalbe~ 
werkers neemt Chevalme de leiding; anderen doen hetzelfde 
bij de Kappers, de Houtbewerkers, de Bouwarbeiders, de 
Textielarbeiders, de Chemische Industrieën en de Huiden. 
en Leerbewerkers. De, steeds gaaf gebleven, kern in het 
Noorden bewijst daarbij grote diensten. Bij de Spoormensen 
behoeft het niet tot een omverwerping der oude leiding te 
komen; met op 3 na algemene stemmen gaat het bestuur - _. 
geheel onverwacht - mee met de beslissing van het Ver. 
bondsbestuur; de sterke communistische invloed (waarvan 
de landelijke secretaris de exponent was) wordt van binnen 
uit gebroken. 
Ook plaatselijk zet de actie door. Geen moeilijkheden geven 
het Noorden, Lyon, Dijon, Nancy, Mulhouse, Clermond. 
Ferrand, Toulouse en Bordeaux. Elders had men reeds met 
de communisten ter plaatse afgerekend, doch in Parijs b.v. 
moest, onder leiding van het Verbondsbestuur zelf, een 
nieuwe leiding te paard worden gezet: van hieruit zet de be. 
weging zich Noordwaarts voort, tot Amiens en Havre. Ook 
de Middellandse Zeekust, tot dusver geheel beheerst door de 
communisten, wordt gezuiverd. Talloze resoluties leggen de 
nieuwe situatie vast, en telkens komen twee elementen naar 
voren: het verraad, door de C.P. gepleegd, aan hef "anfi~ 
fascisme", welks krachtigste verdedigster zij voorgaf te zijn, 
en: het communistische verraad aan de vredesgedachfe. Ter" 
wijl als derde verwijt somtijds gehoord wordt: "deze com~ 
munisten behoren zichzelf geestelijk en moreel niet meer 
toe; zij zijn afhankelijk van een vreemde regering" (Onder~ 
wijzers). 
Zo vonden de Franse communisten dus, na de gebeurtenissen 
van Augustus.September, zowel de voorstanders van een 
actieve anti.fascistische politiek tegenover zich, als ook de 
uiterste pacifisten - zowel de patriotten, als degenen, die de 
Beweging niet willen binden aan enigerlei nationaal eigen. 
belang. 
In. een volgend artikel zullen wij de ontwikkeling der arbei~ 
dersbeweging gedurende de eerste oorlogsmaanden behan. 
delen. 

ij) Waarbij aangesloten : de arbeiders van de arsenalen! 
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NEDERLAND 
IN OORLOGSTIJD 

Oude apparatuur. 

Economische problemen 

en perspectieven *) 

DOOR DRS. J. S. CARMIGGELT 

Het landbouwcrisisapparaat, met zijn teeltvoorschriften, 
prijszettingen, monopolies en arsenaal van sancties, is ge~ 
makkelijker aan de economische mobilisatie dienstbaar te 
maken dan de vooroorlogse regelingen op nijverheids~ en 
handelsgebied. De verschillende landbouwcrisiscentrales 
konden zonder meer als uitvoeringsorganen van de nieuwe 
maatregelen optreden, maar voor industrie en handel eiste 
de koersverandering een nieuwe uitrusting van de regering.5

} 

De Crisisinvoerwet met zijn contigenteringen was de laatste 
tijd al kleiner van werkingsgebied geworden. Daar zij, zoals 
men weet, slechts bij overmatige invoer in het geweer kan 
worden geroepen is een herleving niet te verwachten. Niette~ 
min werden in de eerste beide oorlogsmaanden verschillende 
contingenteringen (gelaste en naadloze buizen, kunstzijden 
garens, dweilen, gresbuizen, gloeilampen, veekoeken, paarden 
e.a.) verlengd en slechts vijf contingenteringen (triplex, cocos~ 
stukgoed, schoeisel, tricot en brood) opgeheven. Minister 
Steenberghe deelde aan de Eerste Kamer mede, dat hij de 
Commissie van Advies voor de Crisis~Invoerwet (Commis~ 
sie~Belzer) advies heeft verzocht over de voortzetting van de 
.contingenteringspolitiek. Het Crisis~Invoer~Bureau, dat de 
administratieve uitvoering van de contingenteringen ver~ 

*) TweedE: en laatste gedeelte van een prae-advies uitgebracht voor de 
Economische Sectie van de Socialistische Vereniging ter Bevordering van 
de Studie van Maatschappelijke Vraagstukken en besproken in de vergade
ring van 18 November 1939. Op sommige punten bijgewerk en aangevuld. 
5) Inmiddels heeft de Regering de Staten-Generaal voorgesteld de wet 
van 30 September 1938, welke den minister van Economische Zaken 
bevoegdheid gaf op grond van de landbouwcrisis wet maatregelen te nemen 
voor de voedselvoorziening, in te trekken. 
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zorgt, is intussen tamelijk vrijgevig met bijzondere toe~ 
wijzingen. Een en ander vestigt de indruk, dat de continO' 
geniering thans niet meer een algemene invoerbeperking beO' 
oogt, maar de regering tegen exportoffensieven in het kader 
der economische oorlogsvoering wil wapenen. Het toezicht op 
hoeveelheid, spreiding, prijsvorming, binnenlandse verdeling 
en bedrijfspolitiek der beschermende ondernemingen, dat 
plaats vond als uitvloeisel van de Crisis~Invoer~Wet zal op 
de duur wel meer aan de Algemene N ederlandse Invoer~Cen~ 
trale toevallen. 
Het verhoogde tarief van invoerrechten, dat blijkens de gepu~ 
bliceerde cijfers meer van fiscale dan van protectionistische 
werking was, heeft ook zijn tijd gehad. Voor maatregelen, 
die blindelings de importgoederen duurder maken is in oor~ 
logstijd geen ruimte. 
De clearing~overeerikomsten, die tussen Nederland en een 
zestal landen bestaan (met Spanje bestaat een autonome 
clearing), zullen uiteraard wel gehandhaafd worden, al zullen 
de overmakingen wel geringer in aantal en grootte worden. 
Het vorig jaar is op instigatie van den minister van finan~ 
ciën een plan tot een algemene deviezenregeling, die in geval 
van oorlog in toepassing zou worden gebracht, opgesteld. 
Zolang Nederland zich echter buiten de oorlog weet te 
houden zal deze algemene regeling nog wel in portefeuille 
blijven. Op industrieel gebied ontmoet men verder de orde~ 
ning in de zin van verbindendverklaring van ondernemers~ 
overeenkomsten (welker weifelend benaderd doel vermoede~ 
lijk in de naaste toekomst volgens eenvoudiger wegen en met 
krachtiger sancties zal kunnen worden bereikt) en de 
bedrijfsvergunningenwet, die beoogt overbodige industriali~ 
satie onmogelijk te maken en voor dit negatieve oogmerk 
met een zeer omslachtige procedure is toegerust. Ook voor 
het vermijden van industriële doublures krijgt de regering 
thans doeltreffender werktuigen. 
Hoe weinig vooruitzichten de regering tot voor kort zelf op 
het gebied der geleide industrialisatie zag, komt op frappante 
wijze tot uiting in de desbetreffende bijlage tot het rapport 
der Commisie~Van der Waerden. Een wat wijdere gezichts~ 
einder wordt geopend in een artikel, dat bijna een jaar 
later door mr. E. D. M. Koning, chef van het bureau indus~ 
trialisatie van het ministerie van Economische Zaken, werd 
gepubliceerd.6

) In het bijzonder worden hier verwachtingen 
6) Mr. E. D. M. Koning : "Taak en structuur van het Centraal Instituut 
voor Industrialisatie" in Economisch.Statistische Berichten van 30 Augus. 
tus, 1939. 
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gebouwd op de nieuwe taak, die het vergrote Werkfonds zal 
krijgen, te weten het verstrekken van subsidies ter verlich. 
ting van de aanvangsmoeilijkheden, die nieuwe industriële 
ondernemingen ondervinden. Het is waarschijnlijk, dat de 
regeringsbemoeiing met de industrialisatie door de oorlogs. 
toestand nieuwe impulsen zal krijgen en dat het reeds 
bestaande apparaat op dit gebied meer tastbare resultaten 
zal bereiken. 

Nieuw apparaat. 

De "generale repetitie" van September 1938 heeft ertoe bij. 
gedragen, dat het ambtelijke apparaat, dat de economische 
moeilijkheden zou moeten aanvatten, vrij spoedig tot stand 
is kunnen komen. Het vorig jaar werden in allerijl door den 
mmister van Economische Zaken acht wetten ontworpen en 
door den wetgever aanvaard. Het waren de wet op de econo. 
mische verdedigingsvoorbereiding, de vorderingswet, de 
prijsopdrijvingswet, de schepenwet, de schepenvorderings. 
wet, de oorlogszee. en luchtverzekeringswet, de bodem. 
productiewet en de distributiewet. In Juni 1939 was de ver. 
lenging van deze wetten aan de orde. Ook deze kreeg snel 
haar beslag. 
De wet op de medewerking aan de verdedigingsvoorberei. 
ding trad onmiddellijk in werking. De overige wetten mach. 
tig den den minister van Economische Zaken om de daarin 
neergelegde regelingen in geval van nood van toepassing te 
verklaren. Voor de uitvoering van de wetten, die betrekking 
hebben op de voorziening van bevolking en leger met ge. 
wone goederen heeft de minister de nodige uitvoerings. 
organen ingesteld: er is in het najaar 1938 een commissie 
gevormd, die met het vormen van de nodige voorraden ter 
aanvulling van onze eigen agrarische productie belast werd. 
Daarnaast bestaat een bureau voor de voedselvoorziening 
der burgerbevolking in oorlogstijd, dat zich bezig houdt met 
de producten van de Nederlandse landbouw en veeteelt en 
onder leiding staat van den regeringscommissaris ir. Louwes. 
Onder dit bureau werken elf proviciale voedselcommissa. 
rissen. Dit complex heeft tot eerste taak een inventarisatie 
van de agrarische voorraden op de Nederlandse boerderijen 
tot stand te brengen. Ook de zich bij anderen dan land. 
bouwers of veehouders bevindende voorraden moeten wor. 
den geïnventariseerd. De betrokkenen moeten er zorg voor 
dragen, dat veranderingen in de eenmaal opgenomen inven. 
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tarisatie te allen tijde gemakkelijk te overzien zijn. Met het 
oog daarop zijn vervoer en aflevering, benevens be- en ver
werking van deze producten verboden, behoudens verleende 
ontheffing. Ook het dorsverbod valt hieronder. 
Een parallele organisatie bestaat voor de industriële grond
stoffen. Een twaalftal rijksbureaux voor de verschillende 
groepen grondstoffen is onder leiding van den chef der 
departementsafdeling voor de nijverheid, den admini
strateur G. J. Teppema, bezig de belanghebbenden in te 
schrijven en de aanwezige voorraden bij handel en indu
strie op te nemen. Zij vormen zich een beeld van de 
beschikbare hoeveelheden, de industriële behoeften en de 
noodzakelijke invoeren. Bij de toepassing van de uitvoer
verbodenwet 1914, invoernoodwet 1939 en distributiewet 1939 
treden de rijksbureaux als adviesinstanties op. 
Een derde complex vormt het regeringscommisariaat voor 
de industrië'le verdedigingsvoorbereiding (onlangs verbij
zonderd tot: Centraal Orgaan tot Voorziening in de Be
hoeften van de Weermacht), dat onder leiding staat van ir. 
Groothoff. Deze instantie, ressorterende onder het departe
ment van Defensie, behandelt de industriële voorziening van 
Nederland met oorlogsmateriaal. Het verdeelt de opdrach
ten, verstrekt de benodige materialen (dit is belangrijk met 
het oog op de verzekering van materiaalaanvoer), rekent de 
fabrieken voor, hoeveel kosten er voor hen aan de uitvoering 
van de opdracht verbonden zijn en wat dus hun offerte kan 
zijn, en organiseert de samenwerking en taakverdeling tussen 
het staatsbedrijf der artilleriednrichtingen aan de Hembrug, 
met zijn verschillende dependances, en de verschillende par
ticuliere fabrieken, die Of zich geheel aan de fabricage van 
oorlogsmiddelen wijden, zoals de springstoffenfabriek, Of 
met geringe wijzigingen daarop kunnen overgaan, zoals 
de meeste metaalwaren. en instrumentenfabrieken. Het is 
voor de goede gang van zaken wel zeer noodzakelijk, dat 
deze drie complexen terdege samenwerken. 
Het jongste nieuwe uitvoeringsorgaan: de Algemene Neder: 
landse Invoer:Centrale, die onder leiding is gesteld van den 
adjunct-leider van het Cri is-Invoerbureau, J. F. Posthuma, 
heeft haar instructie uit hoofde van de invoernoodwet 1939 
nog niet ontvangen. Zij verricht echter wel ter verzekering 
van de invoer reeds de nodige functies (afgeven van bestem
mingsverklaringen en optreden als consignatieadres). De 
minister heeft bij de summiere Kamerbehandeling te kennen 
gegeven, dat men niet een overwegend particulier lichaam 
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als de Nederlandse Overzee.Trust.Maatschappij (N.O.T., 
1914-1919) wilde doen herleven, maar dat men ter uitvoering 
van de invoernoodwet een ambtelijk orgaan zou instellen, 
zij het dan, ook met een adviescommissie, waarin het parti. 
culiere bedrijfsleven vertegenwoordigd is. Hij zeide verder, 
dat het geenszins vaststaat, dat de wet alleen voor 
contrabande en voorwaardelijke contrabande zou gelden. Dit 
alles wekt de veronderstelling, dat de A.N.I.C. een veelom. 
vattende taak in het toekomstig verkeer van ons land met het 
buitenland is beschoren. Men zal, wanneer het lichaam de 
uitvoering van de invoermoodwet ter hand neemt, wel niet 
ineens feitelijk en administratief de invoer bij haar centra. 
lis eren. Zo lang mogelijk zal men de particuliere handel met 
het initiatief en het risico belasten en de A.N.I.C. zich doen 
beperken tot het optreden als consignatie.adres. Niet alleen 
ten behoeve van de voorziening der staathuishouding in 
engere zin, maar ook voor de volksbehoeften, tot welke voor. 
ziening de particuliere handel blijft ingeschakeld, zal in 
feite de invoer door regeringsorganen (A.N.I.C. of rijks. 
bureau) ter hand moeten worden genomen. 
Thans reeds doet de regering voor eigen rekening aankopen 
op buitenlandse markten en vervoert zij de goederen in 
gecharterde schepen (o.a. graan in Zuid.Amerika, suiker en 
rubber). Bij de bepaling van de aard en de hoeveelheid der 
in te voeren goederen zullen de Rijksbureau's de Regering 
hun wensen kenbaar kunnen maken. 
Afgezien van de vraag of de samenstelling der nieuwe 
organen steeds als gelukkig mag worden beschouwd, kan 
ten aanzien van dit onderdeel tenslotte worden opgemerkt, 

Superphosfootfabriek, Amsterdam-Noord Van de kunstmest . . .. . 



dat een coördinerend toporgaan 
(b. v. een sub~commissie van de 
Economisché Raad) en een vorm 
van administratieve rechtspraak 
voor economische oorlogsaange~ 
legenheden nodig kunnen wor~ 
den. 7

) 

Resultaten op de korte baan. 
Ondanks het dikwijls van be~ 
twistbare doelmatigheid zijnd in~ 
grijpen der regering dient toch 
erkend te worden, dat de preven~ 
tieve en repressieve werking van 
het overheidsoptreden in de 
eerste oorlogsmaand van beteke~ 
nis is geweest. Dat de prijsstij~ 
ging binnen vrij nauwe grenzen 
bleef8) is ten dele wel aan de 
practijk der prijsopdrijvingswet 
en aan de kalmerende werking 
die uitging van de prijspolitiek, ..... is o.a. de pluimveehouder ofhankelijk 

welke bij het ter markt brengen 
van regeringsaanvoeren gevolgd 
werd. De Nederlandse markt, losgescheurd zijnde van 
hetgeen nog wereldmarkt zou mogen heten, had neiging 
vooruit te lopen op de Moody~index en zal ook wel boven 
deze Amerikaanse prijsbarometer blijven, maar toch is de 
speculatieve prijsopdrijving ingetoomd. 
De rantsoeneringen zijn nog beperkt in getal. De eerste, die 
rechtstreeks het particuliere huishouden in de regeling 
betrekt, is die van suiker. De tijdelijke moeilijkheden vloei~ 
den voort uit het feit, dat de voorraden bij het intreden 
van de oorlogstoestand uitgeput raakten, de nieuwe biet~ 
suikercampagne op het punt stond te beginnen en de aan~ 
voeren van rietsuiker onder vertraging hadden te lijden.9) 

7) Na de bewerking van dit prae.advies verscheen de officiële "Nota 
over de economische verdediging van de Nederlandse volkshuishouding", 
welke een gedetailleerd overzicht der getroffen maatregelen bevat. Een 
tweede regeringsnota is in voorbereiding. 
8) In het maandoverzicht van de Volkenbond wordt medegedeeld, dat in 
België in September de groothandelsprijzen 19% opliepen, in Engels.Indië 
15%, in Denemarken 14%, in Zwitserland 9%, in Nederland en Zweden 
7% en in Noorwegen 2%. 
9) Later volgde, zoals men weet, de distributie van peulvruchten. Die 
van motorbrandstoffen en smeerolie is in voorbereiding. 
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De Rijksbureaux zijn alle in een verschillend stadium. Ver. 
schillende bureaux, zoals het garenbureau, laat de rantsoene. 
ring, onder zijn toezicht, aan de bestaande regeling, die door 
de ondernemers zelf wordt toegepast, over. Een in beginsel 
weinig aantrekkelijke toestand, die niet langer dan gedurende 
de overgangsperiode mag worden gehandhaafd. De controle 
op de naleving van rijks. of particuliere verdelingsschema's 
schijnt nog niet geheel bevredigd te zijn geregeld. 
Wat de landbouw betreft is voor bijna alle producenten een 
matige prijsverhoging toegestaan. Als tactische maatregel 
(ter beperking van de mogelijkheid tot actie van de agrariërs) 
en ter tegemoetkoming in de reële kostenstijging van het 
bedrijf is zulks redelijk (het financieel weerstandsvermogen 
der boeren is in de crisisjaren al sterk op de proef gesteld), 
maar de mededeling van minister Steenberghe in zijn radio. 
rede, dat er rekening mee moet worden gehouden, "dat de 
boer uit de opbrengst van de oogst 1939 zijn uitgaven aan 
zaaizaad, pootgoed, bemesting etc. voor de volgende oogst 
moet dekken", wekt de indruk, dat de minister op dit gebied 
de gedachten, waarop de vervangingswaardetheorie steunt, 
aanvaardt, terwijl hij ze voor handel en nijverheid afwijst. 
Dit kan een gevaarlijk precedent inhouden. 
Ten aanzien van de gedragslijn, die de regering bij de loon~ 
bepaling gevolgd wil zien, is nog weinig bekend. Dit zeer 
gewichtige vraagstuk valt echter buiten dit kader. 

Opgaven van langere adem. 
In het voorafgaande zijn al veel punten aangestipt, die de 
regering op de duur op haar weg zal zien liggen. 
Van groot belang voor de toekomst is de ruimte, welke onze 
neutraliteitspolitiek en de blokkade~opvattingen aan ons 
verkeer met het buitenland zullen laten. 
Wat de versterking der zelfvoorziening betreft kan de 
regering weer voortbouwen op de crisis~maatregelen. Het 
aanmoedigen van tarwe bouw en veevoederbouw is niets 
nieuws. Nieuwe teeltvoorschriften en het bevorderen van 
scheuring van minderwaardig grasland ter verkrijging van 
bouwland liggen in de lijn der dingen, maar vragen om veel 
voorbereidende arbeid voor en aleer zulke maatregelen, die 
voor minstens een jaar de gang van zaken vastleggen, 
kunnen. worden getroffèn. N iet alleen de voedselvoorziening 
voor mens en dier is hiermede gemoeid, maar ook de in~ 
dustriële mogelijkheden, die men wenst te scheppen spreken 
hierbij mee. In dit verband zij nog opgemerkt, dat van de 
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totale ingevoerde hoeveelheid oliehoudende zaden, pitten en 
vruchten, alsmede van veekoeken het vorig jaar 73 % uit 
neutrale landen betrokken werd. 
De voedselcommissaris voor de provincie Zuid~Holland, ir. 
T. P. Huisman, heeft onlangs de vooruitzichten op agrarisch 
gebied geschetst. Ons broodtarwe moet voor 65 % geïmpor. 
teerd worden. Zolang de regeringsvoorraden toereiken, kan 
de Nederlandse roggeoogst geheel voor veevoederdoeleinden 
gebruikt worden. Aardappelen en peulvruchten verbouwen 
wij in meer dan voldoende mate. Zou echter tarweproductie 
plus tarweaanvoer ontoereikend worden voor de menselijke 
behoeften en zou dientengevolge de Nederlandse rogge in 
het brood moeten worden verwerkt, dan zou het kracht~ 
voeder voor het vee ontoereikend worden en zou de rund~ 
veehouderij met 11 à 12 %, de varkenshouderij met 55 %, en 
de pluimveehouderij met 80 à 85 % moeten worden inge~ 
krompen. De vrijkomende weidegrond zou dan in bouwland 
moeten worden omgezet, hetgeen weer op de duur invoer 
van nog grotere hoeveelheden kunstmest (phosphaten en 
kalizouten; stikstofhoudende meststoffen kan ons land in vol~ 
doende mate produceren) zou vergen. Dit laatste is het 
meest klemmende punt voor Nederland's agrarische toekomst, 
volgens ir. Huisman. Immers: de kunstmestvoorziening is 
niet alleen beslissend voor 75 % der totale veevoederbehoefte, 
afkomstig van eigen land, maar ook voor de productie van 
suikerbieten, consumptieaardappelen, peulvruchten en vooral 
tuinbouwgewassen, rechtstreeks bestemd voor menselijke 
consumptie. Een gebrek aan kunstmest zal de productie veel 
sterker doen dalen dan zal overeenkomen met het volledig 
achterwege blijven van de invoer van krachtvoedermiddelen. 
Op industrieel gebied willen wij met een enkel voorbeeld 
volstaan. 
Nederland bezit een hoogovenbedrijf, dat voor de ertsaan~ 
voer geheel, voor de schrotaanvoer ten dele en voor de 
steenkoolaanvoer in geval van nood niet op het buitenland 
is aangewezen. De grote hoeveelheden te Velsen geprodu~ 
ceerd gietijzer worden deels aan de eigen buizengieterij der 
hoogovens, deels aan de Nederlandse gieterijen, deels aan 
het buitenland geleverd. Dank zij het bezit van een staal~ 
oven (een tweede is in aanbouw) wordt de laatste tijd ook 
enig gietijzer tot walsblokken verwerkt. Deze walsblokken 
worden deels geleverd aan De Muinck Keyzer, deels aan het 
walswerk van Van Leer, deels in het eigen walswerk tot 
platinen verwerkt. Van Leer verwerkt de van de hoogovens 
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en van het buitenland betrokken platinen tot platen (tot 
4 millimeter) en tot lichte profielen. 
Tussen dit 'complex Nederlandse zwaarindustrie en de 
behoeften van de scheepsbouw en de constructiebedrijven 
aan zware platen en profielen ligt een vacuum, dat wanneer 
tenminste de benodigde installaties kunnen worden ver; 
kregen, aanvulling verdient. Verder is onze machineindustrie 
deugdelijk, maar verre van compleet en worden verschillende 
metalen voorwerpen van dagelijks gebruik zoals kleine werk~ 
tuigen hier te lande in het geheel niet vervaardigd. 
Ook ontbreekt nog een blikwalswerk, dat de vertinde platen 
voor de blikverwerkende industrie kan leveren. 
Op verwant terrein kennen wij de nieuwe (één in bedrijf en 
één in aanbouw) aluminiumwalswerken, maar ontbreekt het 
electrolysebedrijf, dat de bauxiet tot grondstof van de 
aluminium.productie kan maken. De vele andere industriële 
aanvullingsmogelijkheden, die, nu de private rentabiliteit op 
korte termijn niet meer allesbeheersend is, versterkte kansen 
krijgen, zouden ons te ver buiten het bestek voeren. 
Hoe dan ook: de industrialisatie moet thans haar grote kans 
krijgen. De twee grote belemmeringen: het overlaten van 
het initiatief aan den particulieren ondernemer en het angst. 
vallig vasthouden aan het criterium van rentabiliteit op de 
korte termijn, staan echter nog steeds overeind. Zelfs de 
omschakeling van industrieën geschiedt in nagenoeg vol~ 
komen vrijheid. Over toepassing van de - overigens veel te 
omslachtige - bedrijfsvergunningenwet wordt niet ge~ 
sproken. Het hanteren van de in overheidssfeer gebrachte 
aanvoer en verdeling der grondstoffen ter bereiking van een 
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zo gunstig mogelijke omschakc. 
ling schijnt vooralsnog al even. 
min in de bedoeling te liggen. 
Het heil wordt gezocht in ge. 
dachtenwisseling, bemiddeling en 
advies: op zichzelf eerzame mid. 
delen, die echter alleen hun werk 
doen wanneer de industrie weet 
dat zo nodig de straffe hand kan 
ingrijpen. De straffe hand wordt, 
onder het motief, dat geen 
"détournement de pouvoir" mag 
worden gepleegd, buiten werking 
gesteld. 
Dat het rentabiliteitsgezichtspunt 
andere trekken heeft gekregen 
en dat de lonendheid thans niet 
uitsluitend van de onderneming 
uit, maar ten dele van de maat. 
schappij uit moet worden bezien, 
komt in de uitspraken van den 
minister niet tot uiting. Als hier. . . .. kan de zware metaalindustrie (De Muynck Keizer) werJ 
Op gezinspeeld wordt met de op 
de persconferentie van 3 Novem. 
ber gedane belofte, dat het particuliere initiatief van rege. 
ringswege kan worden geleid en gesteund (er is - behalve 
een Centraal Instituut voor Industrialisatie - een Maat. 
schappij voor Industriefinanciering, een recent Noodcrediet 
en een plan tot uitbreiding van de werkzaamheden van het 
Werkfonds in industriële richting, dan zou een nadere uit. 
werking van normen en vormen van de regeringssteun aan 
de industriële omschakeling gewenst zijn. 
Het is op zichzelf redelijk, dat de regering voor de voor. 
ziening in militaire en civiele. oorlogsbehoeften geen nieuwe 
industrieën in het leven wil roepen. De in 1918 opgerichte 
rijstpellerij "Vrede", die men in de nabijheid van Zaandam 
aan het Noordhollandse kanaal ziet liggen en die nimmer in 
gebruik werd genomen, is een afschrikwekkend voorbeeld 
van kapitaalvernietiging door een al te uitbundige oprich. 
tingsdrift. De Nederlandse regering zoekt het ook niet in 
schaduwfabrieken naar Engels voorbeeld, maar zoekt - en 
dit is de specialiteit van het GI.V.I. - naar mogelijkheden 
om in nieuwe industriële behoeften te doen voorzien door 
bestaande fabrieken, die nieuwe producten zonder al te grote 
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veranderingen in de installatie geheel of gedeeltelijk in het 
productieprogram kunnen opnemen. 
Minister Steenberghe schijnt ook niet van plan te zijn het 
voorbeeld dat de minister van Defensie hem in deze met 
het Centraal Orgaan voor de Voorziening in de Behoeften 
der Weermacht, gaf, voor de voorziening van ons land met 
fabrikaten voor civiel gebruik te volgen. 
Het wil ons echter voorkomen, dat bij het centraal ver~ 
strekken van grondstoffen voor civiele overheidsopdrachten 
deze handelwijze tevens de grondstoffenaanvoer zou ver~ 
gemakkelijken, aangezien dan kan worden aangetoond, dat 
de aanvoer voor intern gebruik nodig is. 
Minister Steenberghe heeft dit op de genoemde perscon~ 
ferentie met nadruk afgewezen, al schijnt zich de practijk wel 
enigermate in de bedoelde richting te ontwikkelen. Hij wil de 
kanalen van de particuliere handel zoveel mogelijk intact la~ 
ten en ziet ook in de gedragingen van de industrie zomin als 
in die van de handel aanleiding om deze zaak in eigen hand te 
nemen. Het schijnt, dat aan de omschakeling van sommige 
industrieën op militaire producties defensie geld is besteed. 
Hiervan wordt verwacht, dat, zodra de militaire behoeften 
zijn gedekt, de nieuwe installaties aan civiele behoeften~ 
bevrediging dienstbaar kunnen worden gemaakt. Zo ziet 
men thans de kans op het totstandkomen van een N eder~ 
landse fabricage van gereedschappen en kleine werktuigen 
reële vormen aannemen. Voor grote projecten (zoals de 
oprichting van een walswerk voor zware stalen platen of 
voor blik) moet de regering echter meer op het tapijt 
brengen dan een bereidverklaring tot het geven van leiding. 
En komt men in de sfeer van de nieuwe of zwaar met 
fabricage~geheimen omgeven objecten, zoals nieuwe metaal~ 
1geringen, persstoffen, kunstvezels e.d., dan zal bovendien 
het Nederlandse researchapparaat moeten worden uitgebreid 
en gemobiliseerd. 

Wij beperken ons tot het alleen maar noemen van 
enkele vraagstukken met een sterke sociaal~politieke inslag, 
te weten het pachtprobleem, de woningbouw en de huren. 
Met betrekking tot de financiering van de grote uitgaven, 
waarvoor de regering staat, is het terrein nog allerminst 
overzichtelijk. Ter bestrijding van de mobilisatiekosten, die 
aanvankelijk op 200 millioen gulden werden geschat, is een 
"Leningsfonds" ingesteld, dat met een aandeel van 117 mil~ 
lioen gulden uit de herwaarderingswinst van het goud een 
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eind op weg is geholpen en verder uit extra.belastingop> 
brengsten gevoed zal worden. De belastingschroef, vooral 
wanneer deze wordt geplaatst op winst. en successiebelasting, 
inkomsten. en vermogensbelasting (opcenten) en een even. 
tuele oorlogswinstbelasting, is een voor de hand liggend 
middel. Er worden gelden door aan het verkeer onttrokken 
en de prijsstijging wordt erdoor geremd. Hier liggen echter 
nog vele onontgonnen gebieden. 
De regering heeft voorts de vlottende schuld belangrijk 
vergroot. De eerste oorlogslening heeft, zoals men weet, 
weinig zoden aan de dijk gezet. 
Ten behoeve van de bevoorrading en eventuële financiële 
tegemoetkoming aan de nijverheid is door den minister van 
Economische Zaken een noodcrediet ten bedrage van 60 
millioen aangevraagd. 
Bijzondere uitgaven ten behoeve van de landbouw (o.a. 
verhoging van richtprijzen) geschieden door het landbouw. 
crisisfonds en treden dus vooralsnog niet in de openbaar. 
heid. IO

) 

Gevolgtrekkingen en vooruitzichten. 

Als algemeen gezichtspunt kan in dit slothoofdstuk naar 
voren worden gebracht, dat de regering ditmaal veel beter 
op haar oorlogstaak voorbereid is, dan in 1914 het geval 
was. 
De ambtelijke diensten hebben een detailkennis van de 
economische practijk, waaraan men toen niet kon tippen. 
De crisispolitiek heeft waardevolle "vooroefening" mogelijk 
gemaakt. De inschakeling van particulieren geschiedt niet 
meer uit ambtelijke machteloosheid (N.O.T.), maar uit goed 
begrip van de natuurlijke arbeidsverdeling tussen bestuurs. 
apparaat en bedrijfsleven. De bedrijfsmensen zijn ook niet 
meer die van 25 jaar geleden. Ook al ziet men in die kringen 
het algemeen belang vaak eenzijdig en egocentrisch, toch 
is er in de mentaliteit van de ondernemers, althans van die, 
welke men thans een publieke functie meent te kunnen 
opdragen, genoeg veranderd om te mogen verwachten, dat 
het ten dienste stellen van speciale deskundigheid met 

JO) De financiering uit het tot f 160.000.000.- gegroeide buitengewone 
crediet en uit het landbouwcrisisfonds zal eerstdaags plaats maken voor 
die uit het "Fonds voor economische verdediging der lands." Belangrijk is 
de passage in de Memorie van Toelichting op dat wetsontwerp, waarin het 
uitzicht op prijstoeslagen ter handhaving van het prijzenpeil wordt geopend. 
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minder zelfzuchtige oogmerken geschiedt dan tijdens de 
wereldoorlog. ' 
Er blijven echter op het punt van samenstelling der organen 
nog wel wat wensen onvervuld. De organen der landbouw~ 
politiek hebben nog steeds een overwegend ambtelijke inslag 
en zijn, hoewel zij over veel zaakkennis en bekwaamheid be~ 
schikken, niet geheel van bureaucratische trekken vrij te plei~ 
ten. De organisatie der Rijksbureaux voor de grondstoffen 
slaat naar de andere richting door: daar hebben de onderne~ 
mers op het ogenblik practisch het heft in handen en het zal 
nog moeten blijken in hoeverre de regering, wanneer zich 
spanningen gaan voordoen, haar wil zal kunnen doorzetten. 
Een zelfstandige en krachtige positie van de A.N.I.C. zal 
hiertoe kunnen bijdragen. 
In het "Centraal Orgaan" van ir. Groothoff zijn de militaire 
overheden oppermachtig. Hier zou een ruimer medezeggen. 
schap van het bedrijfsleven bepleit kunnen worden. 
In het algemeen geldt, dat de sociaal~democratische in~ 
zichten terzake van de samenstelling van "nieuwe organen" 
(overheid, ondernemers en arbeiders) ook in deze situatie 
met nadruk naar voren dienen te worden gebracht. 
Wat betreft de eigenlijke economische voorzieningen moet 
opgemerkt worden, dat een nationaal productieplan, in~ 
houdende richting en omvang der voortbrenging, samen~ 
werking en arbeidsverdeling der betrokkenen, vaststelling 
van afzetkwanta en prijzen, ontbreekt. Zoals wij reeds in 
het voorafgaande schreven: de industrie werkende voor de 
militaire behoeften is nog het sterkst aan discipline gewend. 
De aan contingentering onderworpen bedrijfstakken hebben 
ook af en toe het "bit" gevoeld, maar een werkelijk nationaal, 
alomvattend nijverheidsplan, op grond waarvan de indus~ 
triële politiek in nauwe samenhang met de landbouw::: en 
handelspolitiek, kan worden gevoerd. moet nog worden 
opgesteld. 
Over de feitelijke stand der bevoorrading heeft de regering 
terecht niets bekend gemaakt. Men moet vertrouwen, dat, 
ondanks onvermijdelijke en soms ook vermijdbare stroef~ 
heden, hieraan het nodige wordt gedaan. Het eigen productie~ 
vermogen is in de laatste kwart eeuw aanmerkelijk vooruit 
gegaan. 
In de vorige oorlog is op initiatief van de hoogleraren Lorentz 
en Went de grondslag gelegd voor een "Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek", die in 1931 
tot stand kwam. Deze groot opgezette adviesdnstantie leidde 
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sedertdien door gebrek aan belangstelling aan de ene kant 
en door te weinig op de bedrijfspractijk gerichte werkwijze 
anderzijds een kwijnend bestaan. Nu het erom gaat de reeds 
gekende en de potentiële welvaartsbronnen van ons land 
intensief te ontginnen krijgt de georganiseerde "research 
arbeid" een grote taak. Hieraan dient een lichaam als de 
Organisatie.T.N.O. te worden dienstbaar gemaakt. 
In de periode, welke wij thans zijn binnen gegaan worden 
aan de vermogens, welke leven in ons volk - zowel in de 
individuen als in de samenleving als geheel - de hoogste 
eisen gesteld. De ontwikkeling heeft gewild, dat de arbeiders
beweging aan het begin van deze oorlog voor het eerst 
mede-verantwoordelijkheid draagt voor het beleid der lands
overheid. Dit is geen omstandigheid, die op zichzelf staat, 
maar een uiting van de gewijzigde positie, die onze beweging 
in het huidige volksleven inneemt. Zowel terzake van de 
beginselen, die bij de uitoefening van het regeringsgezag in 
acht moeten worden genomen, als van de sociaal.economische 
problemen, die om oplossing vragen, heeft zij eigen, duidelijk
omlijnde inzichten. Niet in negativistische oppositie, maar in 
loyale medewerking zal de beweging hebben te trachten een 
stuk van haar gedachten complex tot de practijk te doen 
doordringen. Economische doelmatigheid, sociale rechtvaar. 
digheid en toegepaste democratie zullen haar daarbij voor 
ogen staan. 
Ondanks de ernst der tijden is er voor het Nederlandse 
volk aanleiding om, met behoud van zijn recht op openbare 
controle een oordeelvorming in rustige waakzaamheid de 
practische uitkomsten van de grootste en besbvoorbereide 
proefneming op het gebied der nationale planhuishouding, 
welke Nederland ooit waagde, af te wachten. 
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DOOR H. ROLAND HOLST 

in de 

Nederlandse 
Letteren 

Terwijl sommige pessimisten onder ons de waarschijnlijk. 
heid groot achten, dat de kleine naties, met hun talen en 
kulturen in de worsteling der grote rijken om de wereld. 
macht zullen worden vernietigd, - en anderen, nog som. 
berder gestemd, beducht zijn, dat de gehele WesbEuropese 
kultuur in die worsteling ten onder zal gaan, blijven de 
dichters, door innerlijke aandrift bezield, hun werken voort. 
brengen of er geen vuiltje aan de lucht is. En wanneer 
enkele dier werken ons een verheugenis zijn door hun 
schoonheid en kracht, kunnen wij met vreugde vaststellen, 
dat de geest opnieuw zijn, natuurlijk betrekkelijke, soeverei. 
niteit over de st.offelijke omstandigheden heeft bewezen en 
te midden van gruwelijke katastrofen, een overwinning ge. 
vierd. Zoals bijvoorbeeld, in de ondergangsperiode van het 
Wesbromeinse rijk, kunstenaars aan de muren der katakom. 
ben, door religieuze vervoeringen geïnspireerd, symbolische 
schilderingen aanbrachten. 
De jaren 1938 en 1939 betekenen, naar ik meen, het begin 
van een bloeitij voor de Nederlandse letteren, waarvan men 
verwachten mag, dat het zich zal voortzetten, zo de om. 
standigheden niet àl te vijandig worden. 
In die jaren heeft M. Mok, behalve een bundel lyriek, die 
ik hier - als weinig belangrijk - met stilzwijgen voorbij 
ga, twee niet.omvangrijke, maar zeer opmerkelijke epische 
gedichten, Exodus en Kaas~ en Broodspel, en Jef Last zijn 
Laatste Waarheden en De Vliegende Hollander uitgegeven. 
Onze moderne dichtkunst is uiterst arm aan epische werken: 
sedert Gorter is geen enkel episch dichter van betekenis 
meer opgekomen. Met des te groter blijdschap begroeten 
wij het feit, dat in Mok een dichter van onmiskenbaar 
epische begaafdheid tussen ons 'Opstaat, die binnen korte 
tijd de Nederlandse poëzie met twee, bijna geheel gave, 
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oorspronkelijke en in vele opzichten schone, verhalende 
gedichten verrijkt heeft. 
De artistieke inspiratie is altijd een wonder. Ziehier een 
Hollands~Joodse burgerjongen, die tot zijn dertigste jaar 
leefde als duizenden anderen, de burgerschool afliep, werkte 
op een kantoor, wat lyriek en verhalen schreef. 
Op een goede dag voelt hij het geweldig legendarisch verhaal: 
de uittocht der Joden uit Egypte, met verschroeiende kracht 
in hem opstaan. Mozes en Farao, de Joden en de Egypte~ 
naren, de ontzettende plagen, het haastmiet~te~dragen besef 
van de nabijheid van den Eeuwige, van een tegenwoordig~ 
heid, die de angstige, weifelachtige mensjes omwikkelt in 
Zijn genade; deze jonge tijd~ en landgenoot beleeft het alles 
met een intensiteit, die pijn en verrukking in én en is, en hij 
moet, hij moet met zijn beleving worstelen, om haar te ver~ 
klanken, zolang tot hij haar uitgebeeld heeft in XXXXI 
strofen van elk zestien regels, tot de opgave volbracht is, 
en in de nazang de innerlijke zin van het vizioen eerbiedig 
gepreveld wordt: 

"Er loopt een huivering door het heelal, 
men ziet de grenzen van de hemel wijken, 
de poorten van verloren Koninkrijken 
gaan open" .... 

Met Exodus was de inspiratie dezer jaren niet uitgeput; 
spoedig nadat hij het voleindigd had, vond de dichter in de 
Nederlandse geschiedenis der late middeleeuwen een ge~ 
geven, dat voor zijn groots~sombere visie op menselijk~maat~ 
schappelijk gebeuren bij uitstek geschikt bleek. 
Hoevele Nederlanders weten iets méér van de opstand van 
het Kaas~ en Broodvolk, dan dat hij een aanval van onte: 
vreden boeren op kastelen en steden is geweest, waarbij zij 
vele gruwelen bedreven en die ten slotte door adel en poor: 
ters neergeslagen werd? 
Dank zij de herschepping van die opstand in Mok's klein 
heldendicht, leeft hij nu voor ons in zijn ontzaggelijke span: 
ningen en zijn noodlottig verloop. Tussen de korenakkers, 
onder de lage luchten en wolkendriften van Holland, speelt 
een tragisch gebeuren, dat zich in de geschiedenis vele malen 
herhaalt. Tergensmoede, door een waanzinnige vervoering 
bevlogen,. waarin lang opgestapelde haat en wilde toekomst: 
dromen van overvloed en vrijheid dooreen warrelen, storten 
de opstandige drommen zich op hun pijnigers, zwermen uit, 
plunderen, roven en moorden, telkens gelokt door het fata 
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morgana van een onbereikbaar geluk, tot zij ten leste, gedeci. 
meerd en uitgeput, terugkeren op hun schreden en weer 
buigen onder het juk der dienstbaarheid. 
Een felle klassenstrijd.episode, die, marxistisch geïnterpre. 
teerd, tot resultaat zou hebben gehad, een propagandistisch 
verhaal van min of meer poëtisch gehalte. Ware Mok 30 à 40 
jaar eerder geboren, hij had misschien de opstand van het 
Kaas~ en Broodvolk op dîe wijze uitgebeeld. Heden echter 
beginnen dichters weer te beseffen, dat de poëzie, wil zij 
haar roeping vervullen, absoluut moet zijn, dat wil zeggen 
een visie geven van menselijk en kosmisch gebeuren, gezien 
in het licht der Eeuwigheid en de tragiek uitbeelden van het 
onverbiddelijke innerlijke noodlot, dat den mens voortdrijft 
naar zijn einde. 
In het laatste deel van Mei en in enkele stukken uit Pan, is 
Gorter tot de absolute poëzie gestegen. Enkele lyrische dich. 
ters van ,deze tijd, o.a. Boutens, Leopold en A. Roland Holst, 
deden dit eveneens. Maar Mok is sedert Gorter de eerste 
Nederlandse epikus, die in zijn twee kleine heldendichten 
absolute poëzie heeft geschreven. Het is onbegonnen werk, 
te pogen hem in te delen bij een van de vele stromingen 
of groepen, waarin sommige kritici, die het sektarisme in 
het bloed zit, de Nederlandse poëten onderbrengen: "rechts. 
en~linksburgerlijk", "orthodox en vrijzinnig christelijk", 
"ka tholiek", "proletarisch", "socialistisch" enz. 
Wat is nu de bijzondere schoonheid van Mok's epische 
poëzie? 
Ik bewonder in haar in hoofdzaak vier bijzondere kwali~ 
teiten, en wel: eenvoud, natuurlijkheid, kracht van visie en 
de lange, rustige rhythmische ademhaling, die tot episch 
werk onontbeerlijk is. 
Mok's diktie is eenvoudig en helder; hij kan begrepen 
worden, ook door anderen dan door een kleine kring van 
literaire fijnproevers. Hij zoekt niet naar zeldzame uitdruk~ 
kingen en verbluffende beelden. Hij is geen "novateur" als 
Gorter en Van Deyssel dit een halve eeuw geleden waren; 
hij behoeft het ook niet te zijn, omdat de sterke impulsie van 
de Nieuwe Gids op taalgebied nog altijd voortwerkt en elke 
dichter sindsdien door het versmeden van taalvormen dat 
gebied weer heeft verrijkt. Ook Mok neemt deel aan dit 
werbvan~verrijking, echter niet op verbijsterende wijze, 
zoals Gorter in zijn sensitivistische verzen deed. Sensitivisme 
en impressionisme zijn onverenigbaar met epische poëzie. 
Moks stijl onderscheidt zich door grote natuurlijkheid. Hij 
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Mozes verbrijzelt de stenen tafelen 

is nergens gewrongen, nooit geaffekteerd. Zijn zinsbouw is 
zo vloeiend, dat de lezer zelfs bij zinnen, die een gehele 
bladzijde in beslag nemen, geen ogenblik de kluts kwijt 
raakt. De zinnen stromen voort, in rustige gedragenheid. als 
de gelijkmatige riemslagen van een ervaren roeier elka'u 
volgen. 
De eenvoud van Mok komt, nog treffender dan in zijn taal 
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en zinsbouw, uit in zijn rhythme. Het rhythme is de hart. 
slag der poëzie; zij verraadt de geheimste zielsbewegingen 
van haar maker. Ik ken geen hedendaags poëet van gelijke 
betekenis als Mok, wiens rhythme zo rustig deint, gelijk~ 
matig als de zang der golven. Ook doet het denken aan de 
statige wiekslag van een grote vogel, die zonder haast of 
onrust, met brede slag en over afgronden, tot welker bodem 
het oog niet dringt, en brullende golven voortzweeft. Van 
een sterk evenwicht der innerlijke spanningen uit, wordt dit 
breedstromende rhythme geboren. Die spanningen zijn in 
evenwicht, door een haast absolute zelfbeheersing, die geen 
ogenblik verslapt. 
De lezer, die mij tot hiertoe volgde, zal wellicht een paar 
maal de gedachte hebben voelen opkomen: "Vreemd, die 
dichter Mok moet eigenlijk een nuchter mens zijn". En dit 
zou werkelijk het geval wezen, zo die eenvoud, die natuur~ 
lijkheid, dat innerlijke evenwicht, bij Mok niet werden op~ 
gevoerd tot een hogere potentie en in zekere zin getransfor~ 
meerd door zijn grootse, doordringende, en zeer persoon~ 
lijke, visie op het menselijke en kosmische leven, een visie, 
die door haar sterk dynamisch karakter van een donkere 
bewogenheid is. 
Dit samengaan van tegenstrijdige eigenschappen is een voor~ 
naam element in de originaliteit van een dichter, zij maakt 
zijn werk tot een bijzonder gewas in de tuin der schone 
letteren, ànders dan alle andere gewassen die daarin 
groeien. Zij geeft aan zijn poëzie het raadselachtige, ondoor~ 
grondelijke, dat ook na herhaalde lezing blijft boeien. 
In zijn doordringende visie - ik gebruik het woord hier als 
synoniem met verbeelding - brengt Mok mensen en gebeur~ 
tenissen tot leven, een leven, dat deel heeft aan wat ik, bij 
gebrek aan een ander woord, de "hogere werkelijkheid" wil 
noemen. De overgrote meerderheid der mensen zou daartoe 
slechts doordringen in uitzonderlijke ogenblikken van ver~ 
driet en vreugde, zo niet de godsdienst en de kunst voor 
meerderen twee wegen baanden tot dat gebied. 
Nu is het met die "hogere werkelijkheid" zó gesteld: de 
kunstenaars en de produktieve religieuze geesten ervaren 
haar anders al naar hun afstamming, hun physiek~psychische 
aanleg, het milieu waarin ze hun kinderjaren doorbrachten, 
de maatschappelijke verhoudingen, het tijdsgebeuren en 
nog andere omstandigheden. Men realisere iets van het ver~ 
schil tussen de hogere werkelijkheid van St. Franciskus en 
Kalvijn, Dante en Shelley, Bach en Mahler, Cimabue en 

118 



Rembrandt. Meer lieflijk of groots, meer bekoorlijk of som~ 
ber, rustig of onstuimig bewogen, kan die "hogere werke~ 
lijkheid" zijn. 
Toch hebben alle werkelijkheden iets essentieels gemeen, dat 
wij misschien het beste met de oude drie~eenheid goedheid~ 
schoonheid~waar heid omschrijven. 
Wat nu Mok betreft, zo is zijn visie op het Algebeuren, dat 
is: zijn Hogere Werkelijkheid, meer groots dan bekoorlijk, 
meer somber dan lieflijk, terwijl in of onder de rustig~ge1ijk~ 
matige maatgang zeer sterke en diepe zielsbewegingen 
voortstromen. 
In de eerste helft van Exodus bereikt de visie, dus ook de 
bewogenheid, nog geen grote intensiteit. Anders gezegd: de 
dichter blijft onder zijn onderwerp, bij de beschrijving van 
Mozes' opgang naar het braambos, zelfs diep eronder. In 
de VIlde strofe wordt het geluid voller, het rhythme bewo~ 
gener. In strofe X beleven wij de ademtocht van de jonge 
morgen, het "zwijgen", waarin de zin der schepping open~ 
gaat". En dan groeit de figuur van Mozes en wij voelen hem 
als van God~bezeten. De sfeer opent zich, waarin de wonde~ 
ren het vanzelfsprekende zijn; wij sidderen met de Egypte~ 
naren mee onder de plagen die hen teisteren: ongedierte, 
hagel, sprinkhanen, duisternis; en als Farao nog niet toe~ 
geeft, het ergste: het sterven van alle eerstgeborenen, men~ 
sen en vee. In drie strofen heeft de dichter deze tragedie 
uitgebeeld, wij voelen de siddering van zijn meegevoelen 
haar doortrillen. 
En nu ervaart Farao "de absoluutheid van zijn val"; wij zien 
de Joden wegtrekken, heel het volk, "met zijn ongezuurde~ 
deegkoeken in de hand" en Mozes peinzend schrijdend naast 
de schare .... , "de klare stem van den Here was hem zeer 
nabij". 
Maar dan krampt een maatloze woede in Farao op. Hij 
beveelt de vervolging en zelf voert hij, 

"de vogelspitse kop vooruitgestoken", 
zijn duizenden aan. 
En dan doorleven wij de overtocht. Wij zien het "duizend~ 
jarig glijden der golven door een onzichtbaar klieven" ver~ 
stard en wij voelen "de warmte die te goddelijk voor woor~ 
den", aan "de harten zich vlijt", terwijl het volk tussen de 
"donkerglanzendende muren", zijn overtocht "dromend vol~ 
bracht". 
Ja: dit is poëzie .. Dat éne woordje dromend op deze plaats, 
maakt ons zacht en gelukkig. 
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N aar ik hoop is het mij gelukt, ook de minder.geschoolden 
in het genieten van poëzie onder de lezers van dit tijdschrift 
de weg te effenen tot het genot van Mok's werk. Daarom 
kan ik volstaan met over het Kaas. en Broodspel enkele op. 
merkingen te maken. 
In dit gedicht valt niet als in Exodus, een klimax op te 
merken. Het zet in op een volle toon van absolute zekerheid : 
"Zo was het eeuwig : water, wind en wolken", en het behoudt 
die, met slechts weinige korte inzinkingen, bijna zeventig 
bladzijden door. Van begin tot einde wordt het Kaas: en 
Broodspel in zijn eentonige somberheid, door een onver~ 
zwakte inspiratie gedragen. Over die somberheid heb ik 
enkele lezers horen zuchten. En zeker, wie opgevrolijkt wil 
worden, doet beter iets anders te lezen. Somberheid is even. 
min een fout als een deugd in een kunstwerk; het is een. 
voudig een eigenschap, die men aanvaarden moet. Som. 
migen van de diepzinnigste gedichten en meest grootse 
kunstwerken der wereld, zijn van een beklemmende somber. 
heid. Waar het op aankomt is, welke spanning in die somber~ 
heid zit. Maaglijders en mensen, die aan trage stoelgang 
lijden, plegen ook somber te zijn. Maar de somberheid, die 
den kunstenaar beklemt, doordat het bewustzijn van de 
noodlottige faktoren in het kosmisch en het menselijk ge. 
beuren hem niet loslaat, is van een ander gehalte, al moet 
men ook daarbij de fysiek.psychische persoonlijkheid niet 
ui tschakelen. 
Bewonderenswaardig is in het Kaas:: en Broodspel de wijze, 
waarop natuur~ en menselijk gebeuren tot eenheid zijn ge. 
bracht (men zie o.a. blz. 12, 20, 24, 39). Men voelt: dit bande. 
loze opvliegen van het ondervolk, verontmenselijkt door 
"duizendjarig leed", moet zó en niet anders geschieden onder 
deze luchten, waarin de sterren "klein en wit trillen", in dit 
vlakland zonder natuurlijke begrenzingen. Bewonderenswaar~ 
dig is de uitbeelding der boeren in hun verschillende ge:: 
moedsbeweging, van hondse onderworpenheid tot extatische 
razernij; nog te nauwernood mensen; onvatbaar voor rede. 
Meer dan eenmaal, zo op blz. 27, 31, 45, komt de naam 
Breughel ons op de lippen en de een of ander primitieve uit:: 
beelding van de kindermoord te Bethlehem voor de geest. 
Mok heeft onze, eerder bloedarme moderne letteren, ver::. 
rijkt met een gaaf, gespierd en bloedrijk poëtisch realisme: 
hij zelf en wij mogen daar blij om zijn. Op de gevaren die 
zijn talent bedreigen behoef ik dezen rustigen, bewusten 
jongen man niet te wijzen, en dat hij grote mogelijkheden 
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bezit, ook dit weet 
hij waarschijnlijk 
zelf wel. 
Mogen zij in ver~ 
vulling gaan! 

Over lef Last 
hoop ik, dat een 
der begaafde es~ 
sayisten die zijn 
tijdgenoten zijn, 
nu eens een uit~ 

voerige studie zal 
schrijven. Hij 

heeft al een inte~ 
ressante en alles 

Uit Jef Last's schetsboek in Spanje 
(De Spaanse Tragedie, "Contact" , 1938) 

behalve rechtlijnige ontwikkelingsgang achter de rug, die ik 
slechts zeer gedeeltelijk heb gevolgd. Daarom durf ik niet 
met zekerheid beweren, dat de Vliegende Hollander een 
voorlopig hoogtepunt in Last's menselijke en letterkundige 
ontwikkeling betekent. Sommigen mijner literair~ontwikkelde 
vrienden vinden de Hollander "te schetsmatig" en bewonde~ 
ren Liefde in de portieken meer. Tot mijn spijt ken ik dat 
boek niet; in de Hollander lijkt mij echter zulk een samengaan 
van ruimheid, kloekheid en innigheid bereikt, de schrijver 
heeft de oude zwaarmoedige legende met zulk een bloeiende 
verbeeLding en zulk een meesterschap van taal tot het stra~ 
mien gemaakt, waarop gestalten en gebeurtenissen in de 
eeuwige strijd der mensheid voor recht, vrijheid en welvaart 
worden afgebeeld, dat ik het verschijnen van dit boek een 
een letterkundige gebeurtenis van evenveel belang acht, 
als indertijd dat van van Schendel's Waterman. Nodeloos 
hierbij te voegen, dat deze beide boeken in vele opzich~ 
ten antipoden zijn, - behalve in zover de instinktmatige 
liefde tot het water beide door en door "lands eigen" maakt. 
Dit neemt echter niet weg, dat de Hollander met kracht 
boven de beperkingen van ons kleine land uitgroeit; het 
boek is voorbestemd, zijn plaats in de Europese literatuur in 
te nemen. Ik wil Last het hoofd niet op hol jagen. Er zijn 
er die zeggen: "nu hebben wij onzen Silone, nu hebben wij 
ons Brood en Wijn". Neen, dat is niet het geval. Last bereikt 
noch de klassieke vormschoonheid, noch de subtiele karak~ 
tertekening van Silone, en evenmin de prachtige mysterieuze 
sfeer, het ondoorgrondelijk clair~obsur, dat de gestalten in 
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het meesterwerk van den Italiaansen dichter omweeft. Men 
doet hem geen dienst, door hem met den grootsten woord~ 
kunstenaar te vergelijken, die het militante, na~fascistische 
socialisme tot dusver heeft voortgebracht. 
In de Vliegende Hollander heeft Last een zeer belangrijke 
kant van zijn rijk talent, dat mij ·in zijn novellencyclus 
Marianne al trof - te weten: het drenken van een stuk 
grove, ruwe, zelfs afstotende werkelijkheid met poëtische 
bekoring - op meesterlijke wijze gebruikt. Kon Gorter, hij 
die zo hartstochtelijk naar poëzie heeft gestreefd, die "reëel 
en ideëel tevens" zou zijn, maar even uit de Elyzese 
velden afdalen om den Hollander te lezen, wat zou hij ver~ 
heugd zijn. 
Wat mij zelf betreft, - nog meer dan over die eenheid en 
over de dynamische kracht van dit boek - ben ik het over 
de geest er van. Last is, door intense, vreselijke en toch 
heerlijke levenservaringen, uitgestegen boven de beklem~ 
mende dogma's van de klassenstrijd, boven het geloof, dat 
de "strijd voor recht" het hoogste is en in die strijd aan 
de onderliggende, worstelende groep alles geoorloofd. 
Wat een geluk, dat deze ongelooflijk~vitale mens een poos in 
Sowjet~Rusland heeft geleefd, waar hij , hoe kan het anders, 
bittere ontgoochelingen doormaakte, en daarna, door een 
onzichtbare hand geleid, naar Spanje toog om de revolutie 
te verdedigen. Hoe het hem dáár verging, weten wij uit zijn 
"Brieven". En wanneer wij ze niet hadden, zouden wij uit 
den Hollander beseffen, dat de romantische realist die Last 
is, in de martelingen van de burgeroorlog momenten heeft 
doorleefd van extatische bewustwording ener hogere werke~ 
lijkheid en, van die toppen neergedaald, voortaan schrijven 
kan van~uit een nieuwe mildheid en een nieuwe wijsheid van 
een heel ander gehalte dan men ze, in "gewone" omstandig~ 
heden levende, verwerven kan. 
Fr. Engels schreef eens, dat, in tijden van sterke rnaatschap~ 
pelijke beweging, theoretici~zonder~meer (in de ekonomie) 
enkel mogelijk waren aan de kant der reaktie. Zo zullen, 
geloof ik, in het komende tijdperk enkel dichters, die deel~ 
nemen aan de strijd voor het socialisme in al zijn vormen, 
de nieuwe verbeeldingen kunnen scheppen. Malraux, Silone, 
Last, zij zijn de voorlopers dier komenden in West~Europa. 
Ik las geen enkele bespreking van den Hollander, maàr kan 
mij voorstellen, wat de kritiek er op aan te merken heeft. 
Zelf heb ik ook wel kritiek op onderdelen - Last laat ook 
in dit werk nog wel eens te gauw los, herhaalt tot vermoeie~ 
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nis toe bepaalde woorden en zinswendingen -, maar ik 
vind een en ander van weinig belang naast de artistieke 
schoonheid en de menselijke wijsheid van dit volkomen 
geslaagde werk. 
Het is mij een raadsel, dat heel de militant en idealistisch~ 
gezinde socialistische jeugd zich niet op dit boek heeft 
geworpen. Voor haar, zowel als voor den schrijver hoop ik, 
dat ze het alsnog zal doen. 

Zij waren slaven in Egypte's woning; 
nog had de zon den dag niet uitgeroepen, 
of reeds betraden zij, vormloze troepen, 
de werksteden om voor een wreden koning 
het leem te mengen met de strooien draden, 
de tichelstenen voor den Hof te branden. 
Het volk van God ontluisterde zijn handen 
aan duivelswerk en kende geen beraden 
dan om den zweepslag te ontgaa.n; het grijnzen 
der aandrijvers ontnam hun alle hopen, 
dat ooit de dag in vrede zou verlopen; 
de avond zag hen naar zijn duister deinzen 
gestriemd, geschonden, ziek en afgetobd. 
Nog even wilden hun de sterren lichten, 
dan streek de dood reeds over hun gezichten; 
weer hadden zij een dag van leed verkropt. 

En Mozes, door Gods ademtocht bezeten, 
sprak naar het moede hart van de verdrukten: 
hoe zich hun lichaam in verslaving bukte, 
of hun geen hemels heil was toegemeten; 
of niet de Heer Zijn zegen had bevolen 
over de armsten die Zijn zon verdroegen: 
"Hij zal hen treffen, die u wonden s,loegen!" 
Men zag de uitgeputten samenscholen: 
een licht ging in hun doffe oog ontvonken, 
een hand vernietigde hun kerkermuren 
en deed de heersers tuimelen, de pure 
morgen heeft in hun aangezicht geblonken: 
Gods wereld in haar onberoerde,n staat, 
een luwe wind streek zacht langs jonge twijgen, 
velden en vee, en overal het zwijgen, 
waarin de zin der schepping opengaat. 

(Uit : M. Mok, Exodus, C. A. Mees, Santpoort, 1938. f 0.75.) 
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O • De internationale CrISIS m r U I mer heeft oude verhoudingen in 
Indonesië sterk gewijzigd; 
een omzetting gelijk. 

b e 5 t e k
In de economische en staat~ 
kundige sfeer was het land 
als een Aeolusharp. Alle 
windstreken van het we~ 

DOOR J. E. ST 0 K V I S reldkompas speelden er 
vrijelijk doorhenen. Eigen 
geluid, eigen verlangen wer~ 
den nauwelijks gehoord. 

Thans wordt het anders. In plaats van een doorgangshuis 
met alle deuren open, vervormt Indonesië zich tot een 
tochtvrij geheel. De noden dwongen er toe. De export vond 
geen vrije uitlaat meer, maakte nauwelijks nog prijs. De 
Indische regering ging toen over tot een restrictie~stelsel ten 
aanzien van de voornaamste producten. 
Ook de vrije import moest worden geremd. Japan drong te 
zeer op; hierdoor bleef de Nederlandse industrie ten achter 
en ook de goede afnemers der Indische export konden aan~ 
spraken doen gelden. Vandaar dat door middel van contin ~ 
genteringen een soort plaatsbespreking op de Indische afzet. 
markt werd ingesteld. 
Daarbij bleef het niet. Ook de distributie van de import 
werd onder tucht gesteld. Een gesloten en betrouwbaar 
importeurs~gilde was nodig geworden voor een goede werking 
van het contingenten~stelseL 
Er volgde nog een, rekkelijk toe te passen, rijst~invoer~ver~ 
bod, want de boer kwam anders niet tot een redelijke prijs 
voor zijn padi~oogst en -dan miste ook de fiscus voldoende 
zekerheid voor de landrente~opbrengst. En eindelijk moest er 
ook aan de bedrijfsvrijheid in menig opzicht een rem worden 
aangelegd. De verminderde koopkracht zou anders een on~ 
houdbare concurrentie hebben doen ontstaan. Zo werd als 
het ware in één armslag een uiterst vrij spel der vrije krach~ 
ten in een autocratisch geordende economie omgezet. 

Deze maatregelen hadden natuurlijk niet enkel~economische 
gevolgen. Uit een zo nieuwe en veelomvattende concentratie 
van eigen krachten, uit deze aaneengeslotenheid in de nood 
ontstond ook een dieper besef van de "eenheid van het 
land", ruimere toegankelijkheid voor een Indischmationale 
aandoening. Dit is te opmerkelijker, omdat zulk sentiment 
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anders dan vroeger, niet alleen de Indonesische wereld door~ 
trekt. Thans gaat er ook een vleug over die groepen van de 
koloniale gemeenschap, blank of niet, welke Nederland als 
het moederland wensen te behouden en Indonesië als een 
vaderland willen winnen. Koloniaal nationalisme. 
Deze verschijnselen verkregen nog accent vanwege een on~ 
gedacht snelle voortgang der jonge Indonesische textiel. 
industrie, in de hand gewerkt door het wegvallen van een 
groot deel van het goedkope Japanse en de aanwas van 
het duurdere Europese product. Dat betekende nieuwe kan~ 
sen; dat vereist echter ook hogere nationale inspanning, 
prikkelde het nationale bewustzijn. 
Onvermijdelijk wordt ook de verhouding tot Nederland bij 
deze evolutie betrokken. Het koloniale bestel vindt nu een~ 
maal het kenmerk in een staatkundig overwicht van het 
moederland. Al wensen tegenwoordig nog slechts betrekke~ 
lijk weinigen de verbondenheid met Nederland prijs te 
geven, wèl vindt men in Indonesië vrij algemeen, dat het 
Nederlandse staatkundige overwicht een te zware druk.is 
geworden. Het streven is, om het overwicht tot evenwicht 
te zien teruggebracht. 

De crisisgevolgen en de wijze, waarop zij werden verwerkt, 
brachten koloniale tegenstellingen, welke in rustige tijden 
stillekens voortleven, vrij scherp tot uiting. Er ontstond in 
Indonesië een gevoel van wrevel, van achteruitstelling. Men 
moest overzee een Nederlandse muntpolitiek aanvaarden, 
rechtstreeks ingaande tegen de levensbelangen als exporb 
en debiteurenland. Ten behoeve van de N ederlandse indu~ 
strie werden contingenteringen opgelegd, welke een toch 
reeds minimale koopkracht meer nog ondermijnden. Zonder 
waarlijk overleg en tegen het besluit van de Volksraad in 
werd een door buitengewone defensie~uitgaven reeds overbe~ 
last budget onder nieuwe druk gezet als gevolg van een on~ 
gunstiger verdeling van de vlootkosten. In strijd alweer met 
een uitspraak van de Volksraad, zette de N ederlandse rege~ 
ring een poging door om het rijke Banka~tinbedrijf op be~ 
denkelijke voorwaarden onder te brengen bij de concur~ 
rerende Billiton~Maatschappij. Zoveelste grief was verder, 
dat de veel gekoesterde wens, dat de leiding van grote con~ 
cessie~bedrijven in Indonesië zou worden gevestigd, hard~ 
nekkig veronachtzaamd bleef. 

In Nederland werd men met zekere bezorgdheid deze onb 
stemming gewaar. Men had ook wel besef voor de door het 
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Indische land gebrachte offers. Langs verschillende wegen 
werd er daarom zekere compensatie beproefd en stellig 
niet zonder resultaat. Het Nederlandse staatscrediet werd 
ter beschikking gesteld; tot herstel van de ingezonken web 
vaart schonk Nederland 25 millioen; bij het sluiten van 
handelsverdragen werden er ook Indische exportbelangen 
behartigd; de Nederlandse markt ruimde wat meer plaats 
in voor Indische producten. En langs nog andere wegen 
werd er naar redelijkheid gestreefd. 
Toch klaarde de stemming in Indonesië nog niet geheel op. 
Het was daar minder te doen om welwillendheid en bedeling 
dan om erkenning van aanspraken. En dan: stond het land 
ondanks alles niet nog voor een ongunstige balans? Boven 
de aan Nederland geboden crisis~steun, genoot het moe" 
derland immers nog bij voortduring jaarlijks een "batig 
slot". Enkele sprekende voorbeeJden. Bijna heel de jaar" 
lijkse rente van de Indische schuld en ook ruim 42 pct. van 
de Indische pensioenen worden in Nederland uitbetaald. 
Over 1938 vormde dat tezamen een bedrag van 62.5 millioen 
gulden. Over datzelfde jaar maakte (volgens de Indische 
betalingsbalans) het buitenlandse koloniale kapitaal aan 
(uitgekeerde) winsten, aan tantièmes en directiekosten rond 
194 millioen, waarvan naar gebruikelijke schatting ~, dus 
rond 130 mi1lioen gulden aan Nederland ten goede kwam. 
We hoorden onlangs zeggen, dat, wanneer Indonesië dan 
niet langer een wingewest mag heten, het toch stellig nog 
een betaalgewest is. Een goede vondst. 

De hapering in de verhouding tot Nederland werd aan~ 
leiding tot de instelling van de Z.g. Commisie~Rutgers, welke 
had te onderzoeken, of binnen het tegenwoordige bestel de 
economische samenwerking meer bevredigen de uitkomsten 
voor Indonesië had kunnen opleveren. 
Het onderzoek leidde tot een merkwaardige gevolgtrekking. 
De Commissie gaf in overweging, nog wat meer te doen 
boven wat er reeds was verricht, maar kwam tenslotte tot 
de overtuiging, "dat de economische betrekkingen tusschen 
Nederland en Indië, ondanks het bestaande stelsel van 
samenwerking, bezig zijn, zich in zoodanigen zin te ontwik~ 
kelen, dat Nederland en Indië op handelsgebied steeds min~ 
der voor elkaar gaan beteekenen." Wrijving en misverstand 
zullen dan ook in de toekomst geen verwondering moeten 
baren, "gelet op het in economische structuur zoozeer uiteen ::: 
loopend karakter der beide gebiedsdeelen." 
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De Commissie.Rutgers bestond in de overgrote meerderheid 
uit mannen, die krachtens functie en beroep zich in de 
Nederlandse belangen.sfeer het dichtst bij huis gevoelen. Een 
omstandigheid, welke aan de historische uitspraak temeer 
relief geeft. 

Deze verschuiving in de verhoudingen kan bezwaarlijk 
worden opgevat als een incident, of heel de zware inter. 
nationale ervaring, waarmee thans de wereld wordt geslagen, 
zou als een incident moeten worden gewaardeerd. Het is 
dan ook nauwelijks denkbaar, dat Nederland bij de verdere 
hantering van de economische samenwerking niet ernstig en 
blijvend rekening zal houden met wat zich thans in Indo. 
nesië voordoet en voltrekt. 
Reeds nu zal de Nederlandse industrie zich hebben voor te 
bereiden op een beraden terugtocht van de koloniale afzet< 
markt met betrekking tot alles wat het land op bevredigende 
wijze zelf ter eigen markt zal kunnen brengen. Een gerede 
samenwerking behoort in de eerste plaats op een gezonde 
economische samenhang te worden gericht. 
Onze industrie zal zich dan zekere omzetting en omscholing, 
dus zekere moeilijkheden hebben te getroosten, maar dan 
toch ter wille van nieuwe en betere vooruitzichten. Een vrije 
vlucht van de Indische industriële ontwikkeling, mede door 
export van Nederlands kapitaal, zal bijna stellig een gezonde 
en ruime vraag naar productiemiddelen en halffabrikaten 
scheppen, welke de economische samenwerking in alle op. 
zichten, vooral in gezondheid, zal ten goede komen. 
Bij deze inzet van nieuwe verhoudingen en perspectieven 
zal ons koloniale gezag zich geleidelijk, maar stellig moeten 
neigen naar het koloniale verdrag. 

Zonder wijzigingen ook in het staatkundig bestel zal deze 
evolutie geen vrije baan kunnen vinden. Ook internationale 
gebeurtenissen en invloeden zullen hiertoe moeten leiden. 
Niemand vermag nog te voorzien of te doorzien, welke 
wereld er uit de catastrofe van thans zal te voorschijn treden; 
toch zullen weinigen een verzwakt Azië verwachten. Japan 
zal wellicht voor diepe teleurstellingen komen te staan, 
maar niet licht zal het waarlijk worden verslagen. Men zou 
kunnen zeggen: daar zorgt Europa wel voor. Wat China 
betreft, zou het kunnen gebeuren, dat het tegenwoordige rijk 
zeker territoir zal moeten prijs geven. De door dit volk tot 
ieders verrassing ontwikkelde weerkracht en veerkracht 

127 



wijzen echter anderzijds op de mogelijkheid van een versterkt 
Chinees staatswezen, al dan niet op federatieve grondslag. 
De Filippijnen groeien, in verbqndenheid met de Verenigde 
Staten, naar een onafhankelijk bestaan. En India? Ook in 
deze oorlog staat de partij van het Nationaal Congres achter 
Engeland, maar dan met de zekerheid, dat een Britse zege 
ook haar nationale winst zal brengen. 
Een zelfstandiger, of meer zelfbewuster Azië zal onver~ 
mijdelijk ook de toekomst van Indonesië beïnvloeden. De 
aanzienlijke en noodzakelijke versterking van de Indische 
defensie toont, dat we ons hiervan rekenschap geven. Het 
probleem heeft echter niet alleen een militaire zijde. De 
vestiging van goede en doordachte verhoudingen binnen het 
Rijk, óók binnen het gebiedsdeel, zal zeker een meer blijven~ 
de waarde opleveren. 
Zonder twijfel leeft er in het beste deel van de nationale 
beweging reeds het inzicht, dat binnen het woelige en on~ 
zekere Azië de Nederlandse heerschappij een overwaarde 
biedt; maar boven twijfel staat eveneens, dat het streven 
naar nationaal gewin nooit zal worden losgelaten. De kracht 
van dit feit, van dit natuurverschijnsel, moet niet worden 
onderschat. 
Inzicht en gezindheid zullen, thans meer dan ooit, onze 
koloniale politiek moeten beheersen. De Indonesische natio~ 
nale beweging plaatst deze beide factoren bereids voorop. 
Aan onze kant echter leeft nog al te sterk het geloof, dat 
het met voornamelijk materiële kracht "waerachtig nog wel 
sal gaen". 

Wij gaven nu de redenen, waarom wij menen, dat niet veel 
langer kan worden volstaan met een wettelijk bestel, waarbij 
het mogelijk blijft, dat doen en laten in grote en kleine din~ 
gen al te voren ter beoordeling kunnen staan aan Nederlandse 
instanties; zij mogen op het Plein huizen, dan wel op het 
Binnenhof. Het is geen geheim meer, dat ook in de binnen~ 
kameren der Indische regering dergelijke gevoelens leven. 
Tot op heden hebben Staten~Generaal, noch Regering zich 
voor deze drang toegankelijk getoond. De zelfstandigheids~ 
petitie van de Volks raad werd afgewezen. Maar daarginds? 
Bij de behandeling van het jongste voorstel tot legerver~ 
sterking demonstreerde zich in de Volksraad opnieuw een 
opmerkelijke drang naar een vrijer staatkundig leven. 
Thans vraagt de nieuwe centrale van de nationale beweging, 
de "Gaboengan Politik Indonesia" - en ook twee afzonder~ 
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Het huidige (nog onvolwaardige) Parlement: de Volksraad 

lijke groepen - om een volwaardig parlement. Om er de 
massa mee te kunnen bereiken, moest de formule eenvoudig 
zijn en pakkend, zoals elke politieke leuze, waar ook aan~ 
geheven. De leiding der beweging zal zich echter bewust 
moeten zijn van de verhoudingen en weerstanden, welke 
zullen moeten worden overwogen en overwonnen, wanneer 
het om de vervulling gaat. Op de leuze zal dan ook wel op 
korte termijn een werkprogram volgen. 
Een volwaardig parlement krachtens het koloniale bestek be~ 
tekent immers, dat die volwaardigheid binnen beperkte 
mogelijkheden zal moeten worden uitgemeten. De figuur 
van een Indische regering, verantwoordelijk jegens een ge~ 
kozen Volksraad, is zeer wel denkbaar, maar toch zullen 
zeker verantwoordelijkheden onvermijdelijk nog bij Neder~ 
land moeten blijven berusten. Een gekozen Indisch par1e~ 
ment is al mede aanvaardbaar en mogelijk, mits wor de 
ingezien, dat het onder het tegenwoordige bestel niet uit. 
sluitend weerslag van getalsverhoudingen zal kunnen zijn. 
Het kàn natuurlijk wel, maar op straffe van mislukking. 
Met de verwijzing naar deze voor de hand liggende beper~ 
kingen willen wij alleen te verstaan geven, dat met een 
"volwaardig parlement" slechts kan worden bedoeld een 
parlement. zo volwaardig, als onder bestaande verhoudingen 
mogelijk is. 
Het nieuwe leven in de nationale beweging is verheul1end, 
ook de geestdrift, waarmede men zich op het bereikbare 

129 

. ----



richt. De beste geestdrift is echter die, welke de werkelijk~ 
heid verstaat en de weerstanden weet te schatten. 

Niet alleen de linkerzijde treedt thans naar voren. Ook wat 
daarginds de rechterzijde kan worden genoemd, vertoont 
sneller polsslag. De beide groepen vonden elkaar bij de 
Volksraad~petitie, maar dan ter wille van een toekomst, 
waarvan elk zich een eigen beeld vormt. 
Het is niet voor de eerste maal, dat er zich in Indonesië 
een autonomie~actie ontwikkelt. De beweging van nu onder~ 
scheidt zich echter fundamenteel van elke vorige, doordat 
de actie gedragen wordt door bijna alle geledingen. der 
koloniale gemeenschap. 
Om tweeërlei zelfstandigheid gaat het nu: een overwegend 
democratische, of een in de eerste plaats autocratische. De 
onderscheiding valt ongeveer samen met dit andere a1ter~ 
natief: naar een zelfstandiger Indonesië, Of naar een zelf~ 
standiger koloniale heerschappij ter plaatse. 

In een merkwaardig en brillant artikel ("Drie stroomingen" 
in het Kol. Tijdschrift van Maart '39) vertolkt dr. J. W. 
Meyer Ranneft de gedachtengang van wat wel de uiterste 
rechterzijde der autonomisten zal zijn. De vroegere voorzit: 
ter van de Volksraad en oud~vice~president van de Raad van 
Indië is de gave en begaafde vertegenwoordiger - niet ge: 
roepen nog, maar wel uitverkoren - - van de koloniaabnatio~ 
nalisten. Wij verstaan hieronder hen, die, ofschoon geen In~ 
donesiërs, zich krachtens geboorte of levensloop nauw en 
blijvend met het Indische land verbonden gevoelen. 
De "drie stroomingen" stuwen naar zijn overtuiging alle naar 
één overwegend gemeenschappelijk doel: behoud van Indo: 
nesië voor Nederland. Tot één grote stroom verenigd, zou 
- meent hij - de stuwing echter een onweerstaanbare 
macht kunnen worden tegenover alles, dat het bestaande 
bedreigt. 
Als eerste stroming ziet de schrijver de Nederlandse groep, 
welke uit is op een "stevig Nederlandsch gezag en een 
bloeiend grootbedrijf." De heer Meyer Ranneft zegt het nog 
korter: "Utrecht". 
In de tweede stroming acht hij alle partijen verenigd, welke 
in Nederland koloniale politiek voeren, uitgezonderd dan 
wat rechts en links extreem is. Ontwikkeling der bevolking 
door onderwijs en democratisch bestuur, wil die tweede stro~ 
ming, maar daarnevens een "welwillend afzetgebied voor het 
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Nederlandsch product." Ook wel ordening, maar dan "met 
Nederland als doel en zonder offers voor Indië." Korter al~ 
weer gezegd: "Leiden". Het meer gematigde "Leiden" dan, 
van na Snouck en Van Vollenhoven. 
Meyer Ranneft laat de Nederlandse regering ongeveer tus~ 
sen de beide stromingen~in koersen, maar met een neiging 
naar "Utrecht". 
En nu de derde stroming. Deze vloeit door Indonesië en wil 
een "gezamenlijke gang vooruit van Indië als éénheid, van 
Indië, zooals het in de laatste decennia geworden is" en dat 
hiertoe over "meer middelen en meer bevoegdheden" moet 
kunnen beschikken. Dan zal Indië echter vrijer tot N eder~ 
land moeten staan, n.l. "minder als agent tegenover de 
directie dan als directie tegenover aandeelhouders." De 
schrijver had ook kunnen zeggen: "Heeren XVII", maar dan 
te Batavia. 
Ook deze derde stroming voert velerlei wateren mee; Meyer 
Ranneft ontkent dat trouwens niet. De Indo's behoren er toe, 
de Indo~Chinezen, de Indonesische aristocratie en ambtelijke 
hogere "bourgeoisie", de "blanke blijvers" en dan - laatste, 
maar niet minste der stroomgenoten - de "Indische Ad~ 
ministratie", het kloppend hart van de koloniale autocratie. 
Tussen deze groepen is het koek noch ei - andere belangen, 
andere verlangens - en bij elk leeft de drang naar eigen 
macht. Daarom juist wil Meyer Ranneft hen in eenzelfde 
stroomlijn zien geplaatst. Zij moeten zich onder één "boven~ 
staand gezag" verenigen "om onderlinge verdringingspogin. 
gen te beletten." 
De staatsvorm, in wezen reeds autocratisch, zal dat volgens 
den schrijver moeten blijven. Een lichte dosering democratie 
kan echter geen kwaad. Uit ethische overwegingen, uit eer. 
bied voor de persoonlijkheid en, in politiek opzicht, als 
deugdelijk middel "ter bereiking van bepaalde doeleinden". 

N a deze kaartering van zijn nieuwe stroomgebied, wenst 
Meyer Ranneft dan zaken te doen, een "realiseerbaar nuttig 
compromis", dat hij mogelijk acht, omdat de drie groepen 
immers op de basis staan van de "tegenwoordige orde", 
welke - gelijk gevaar voor allen - thans onder zo ernstige 
bedreiging verkeert. Men kome toch tot beter onderling 
begrijpen en waarderen, zonder kleinheid, zonder "knip • 
oogjes" en "in godsnaam zonder slimheid". 
Een compromis dus, en wel op "enkele punten". Het moet 
worden voorbereid door "enkele mannen", figuren, van wie· 
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het thans reeds afhangt, of er iets al dan niet zal geschieden. 
Verder behoort een zeer hoge en zeer krachtige Indische 
autoriteit op te treden als Indië's vertegenwoordiger en pleit~ 
bezorger. De "enkele punten"? Sterke en evenwichtige defen~ 
sie, openlegging van de Buitengewesten, deur~in~de~hand 
tegenover de buitenlandse belangen. Tenslotte: erkenning 
en handhaving van "een heterogene bovenlaag" der koloniale 
gemeenschap "met begrenzing en bepaling van de z.g. India~ 
nisatie" . 
In de Volksraad debuteerde de koloniaal~conservatieve dr. 
Mansvelt met een begrotingsrede, welke als een samenzang 
met Meyer Ranneft aandeed. Eerstgenoemde gaf iets minder 
coloratuur; zong de bas. Een nieuwe ethiek stond dr. Mans~ 
velt voor, maar dan ene voor Europeaan en Chinees. De oude, 
op de Indonesiërs gerichte ethiek heeft niets wezenlijkers 
voortgebracht, vindt hij, dan aspiraties en teleurstellingen. 
Niet de "micro~economie" van de desa moet de overheid 
bezielen, maar de "macro~economie" van het groot~kapitaal, 
Indisch en Nederlands. En dan: "een Europees blijvers~ 
centrum" moet er komen, een "brandpunt van Nederlandse 
wetenschap en cultuur". 
Is het niet zijns meesters stem? 

Meyer Ranneft gaf zijn koloniale belijdenis met de kracht 
van een diep overtuigde. De inhoud zijner studie is rijk en 
verdient, we zeiden het reeds, gezetter aandacht dan een 
enkele oriëntering kan schenken. De vondst der drie stromin~ 
gen is nieuw en bezienswaard. Ook erkennen we gaarne, dat 
zijn betoog klopt als een bus. 
Is echter de bus zelve wel bruikbaar? Het komt voor zijn 
drie~stromen~stelsel aan op stroom 11, waarin Meyer Ranneft 
alle Nederlandse partijen verenigbaar acht. Gaat dat niet, 
dan is zijn koloniale vaarwater voor scheepvaart ongeschikt. 
N aar onze opvatting nu en stellige ervaring, bestaat heel die 
tweede stroming niet. Ze is een wens~stroom, zo niet een 
wens~droom van een anders toch zo wakkeren denker. 
Wel staat het zo, dat geen enkele Nederlandse partij met 
echte zin voor de werkelijkheid het Rijksgeheel geredelijk 
zou willen zien doorbroken. Maar overigens? Denk aan de 
petitie van de volksraad, aan de financiële politiek, aan 
staatsexploitatie, aan de Indische nationalisering van de 
staatsdienst, aan de grote concessies, aan bijna elke koloniale 
aangelegenheid met een principiële kant - het stroomt tegen 
,elkaar in. Zelfs elk der door Meyer Ranneft aangeduide pun~ 
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ten van zijn program zou op zo'n tweede stroming levens~ 
gevaar lopen. 

Waar het den schrijver practisch eigenlijk om te doen is, 
geeft hij klaar en krachtig te verstaan. Hij beoogt een coalitie, 
een consolidatie van allen, die koloniale macht dragen, of 
er zich uit zelfbehoud aan willen koesteren. Het is een 
program van macht en behoud. Maar ook een program van 
vrees; vrees voor Indonesië's basis~volk, voor - de vierde 
stroming. Voor de massa der Indonesiërs, 'voor die grote, 
nuttige, lijdende gemeenschap, goed van aanleg, goed van 
harte, biedt Meyer Ranneft weinig zonniger perspectief dan 
te mogen ademen en dienen. Toch stelt hij, een der voor~ 
treffelijken van het Binnenlands Bestuur, de rechtvaardig~ 
heid zeer hoog. Zou vrees tenslotte groter kracht kunnen 
on twikkelen? 

Binnen dit stadium van peilen en verkennen, is een concrete 
oplossing van het zelfstandigheids~probleem in de tegen~ 
woordige gestalte nog niet gemakkelijk te benaderen. Wij 
bepalen ons hier tot het uitzetten van een bestek. 
Een verdere verruiming van staatkundige bevoegdheden 
voor Indonesië binnen het Rijksgeheel behoort op ruime 
parlementaire grondslag te geschieden. Echter niet zondeT 
beding. Eerstens zullen zekere verantwoordelijkheden voor 
het overzee gevoerde staatsbeleid nog bij wetgever en rege~ 
ring van Nederland moeten blijven berusten. Verder zal er 
bij de samenstelling van een verkozen Indisch parlement 
rekening dienen te worden gehouden met bestaande verhou~ 
dingen in die zin, dat zetelaanspraken der verschillende 
groepen niet uitsluitend aan getalssterkte moeten worden 
ontleend. Wel echter zullen de rechten en belangen van de 
oorspronkelijke landsbevolking, dus van de overgrote meer~ 
derheid, bij de samenstelling op de voorgrond behoren te 
staan. 
Zo stellen wij, in tegenstellin,g tot Meyer Ranneft, de demo~ 
cratische gedachte voorop; democratie van een gehalte en 
tot een omvang, als met de tlekens aanwezige verhoudingen 
en de te peilen mogelijkheden zal zijn te verenigen. Een 
Indisch~maximum dus. 
Autonomie onder een verbond der machtigsten ware echter 
een teruggang. Geen verhoogde koloniale zelfstandigheid 
zou hiermee worden verkregen, maar versterking van een 
oud en verouderd koloniaal gezag. 
Dat ware ook geen staatsmanswij~heid. 
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Dr. J. Valkho.ff: 
Afbrokkelende 
d ru kpersvrij heid 

7 • 

Het is in de tegenwoordige tijd niet gunstig met de drukpers~ 
vrijheid als staatkundig grondrecht gesteld. In de despotisch 
geregeerde totale staten is zij geheel opgeheven; daar is de 
pers gelijkgeschakeld en is de wetenschap gemuilkorfd. Nu 
er oorlog is, wordt zij ook in de democratische landen tijde~ 
lijk opgeheven of beperkt door censuur. In ons land kwam 
de Grondwetscommissie~De Wilde in 1936 met het voorstel 
tot invoering van een verschijningsverbod, dat gelukkig door 
de regering niet overgenomen en zodoende bij de herziening 
van de Grondwet in 1938 niet in onze hoogste staatswet 
opgenomen werd. Onlangs heeft echter de vorige regering 
het rechterlijk verschijnings~ en verspreidingsverbod voor 
dagbladen en andere periodieken weer voorgesteld, door het 
in een strafwetsontwerp betreffende de breideling van pers~ 
excessen op te nemen. Terstond is dit door den Leidsen 
hoogleraar Prof. Mr. R. Kranenburg als ongrondwettig 
bestreden en ook andere gezaghebbende juristen als Prof. 
Mr. J. C. van Oven, de Ned. Journalistenkring enz. hebben 
hun stem tegen deze preventieve maatregel verheven. 
Tot nu toe huldigde ons hoogste rechtscollege een ruime 
leer betreffende art. 7 van de Grondwet, zodat hij in dit 
artikel over de drukpersvrijheid meer dan alleen een verbod 
van censuur op het drukken zag. Zo rekende de Hoge Raad 
ook het verspreiden, venten en dergelijke van gedrukte Of 
geschreven stukken onder het Grondwetsartikel en moch~ 
ten de gemeenten in hun politieverordeningen wel in het 
belang van de openbare orde nadere regelingen en lichte 
beperkingen hieromtrent opnemen, doch dit nooit onvoor~ 
waardelijk en algemeen verbieden. De beperkingen ten aan~ 
zien van de middelen, plaatsen, tijd enz. moesten dan door 
de openbare orde geboden zijn. Als voorbeeld diene, dat een 
gemeentelijk verbod om op of aan de openbare weg prent~ 
briefkaarten te verkopen, beperkt tot bepaalde maanden en 
tot bepaalde uren, toegelaten is. Een algemeen gemeentelijk 
verbod om op de openbare weg gedrukte stukken van een 
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zekere inhoud te verspreiden werd door de Hoge Raad 
niet aanvaard. De grens tussen beperkingen en algemeen 
verbod is moeilijk. Het blijkt uit de jurisprudentie. 
Nu had de Burgemeester van Heerenveen in September 1938 
een poodverordening gemaakt, waartoe hij volgens de 
Gemeentewet (artt. 217 en 220) in bepaalde bijzondere 
omstandigheden inderdaad bevoegd is . De zogena'amde 
"Oorlogswaarschuwingsdienst" van de "Jongeren~Vredes~ 
Actie" naderde n.l. met een propaganda~auto, waarop inder~ 
daad zeer gepeperde plakkaten, tekeningen en geschriften 
met anti~militaristische strekking, zijn gemeente en daar hij 
stoornis van de openbare orde duchtte, verbood hij in 
genoemde noodverordening "in het openbaar, in welke vorm 
ook, enige propaganda te voeren, die zich richt tegen d~ 
verdediging of de weermacht van het Koninkrijk, of enige 
afbeelding of geschrift, hierop betrekking hebbende, te 
verspreiden". Er volgen proces~verbaal en een strafzaak 
tegen de propagandisten - wier actie geenszins onze instem~ 
ming heeft en waartegen maatregelen genomen moeten 
kunnen worden - , de Hoge Raad krijgt over de zaak te 
oordelen en deze maakt uit, dat, daar hier straf bedreigd 
wordt tegen het openbaar maken of verspreiden van gedrukte 
stukken of afbeeldingen alleen maar van een bepaalde strek. 
king (hier de anti~militaristische), de verordening geldig is, 
als inhoudende een beperking in het belang van de openbare 
orde, niet een algeheel en onvoorwaardelijk verbod.1) 

Dit is een verandering in het standpunt van de Hoge Raad. 
Deze is nu minder ruim geworden dan een j aar of tien 
geleden, naar ook Prof. Pompe constateere) Wij achten deze 
verandering in de jurisprudentie van de Hoge Raad beden. 
kelijk. Practisch wordt hier wel degelijk een algemeen en 
absoluut verbod tot het openbaar maken en verspreiden van 
geschriften met een bepaalde strekking gesanctionneerd. Er 
is - stellig scherpzinnig - geopperd, of de beperkte strek. 
king van het verbod niet gezien zou kunnen worden in het 
karakter van genoemde Heerenveense verordening, welke 
immers als noodverordening alleen bij en gedurende een 
bepaalde, zeer bijzondere noodtoestand geldt.3

) Dit zegt de 
Hoge Raad echter niet, en zijn tegenwoordig nieuw stand~ 
punt geldt kennelijk ook voor de gewone verordeningen van 
de Raad der Gemeente ingevolge artikel 168. De Hoge Raad 

1) A rrest van de Hoge Raad 31 Mei '39. Ned. Jurisprudentie. 1939. No. 769. 
2) In zijn annotatie bij het arrest. 
3) (Mr. J. Zaayer in Ned . Juristenblad. 30 Sept. 1939, blz. 705. 
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gooit het alleen op de inhoud of de strekking der geschriften. 
De Raad van een Gemeente kan dan echter wel telkens 
andere verordeningen maken, een verbod behelzende nu eens 
betreffende geschriften met deze, dan weer betreffende 
geschriften met die bepaalde strekking, en wat zou er zo van 
de drukpersvrijheid overblijven? 
Men begrijpe ons goed. We gaan niet in op de vraag, of het 
gewenst is, dat een Burgemeester in een dergelijke buiten
gewone situatie zo moet kunnen optreden. Krachtige gezags_ 
handhaving is ook naar onze mening nodig, zeker in buiten
gewone omstandigheden. Een tijdelijke opheffing van de 
drukpersvrijheid in noodtoestand moet echter op de Grond
wet steunen, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij de staat 
van 'Oorlog en beleg (art. 195 G.W. lid 3 en de Oorlogs
wet van 1899). Ook laten wij daar, of het arrest van de Hoge 
Raad nog om andere redenen "onhoudbaar" is, een vraag, 
door pg. Prof. Van den Bergh aangesneden!) 
Zeker achten wij echter de uitspraak, die de Hoge Raad nu 
gaf, betreurenswaard. De drukpersvrijheid is er niet meer, 
als in de Grondwet 1815 (artikel 227) alleen maar "als een 
doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang 
van verlichting", dat wil zeggen met het oog op de volks
opvoeding en het onderwijs. Zij is sinds 1848 een belangrijk 
politiek grondrecht in verband o.a. met het kiesrecht, de 
Kamer-ontbinding enz. Wij gaan nog verder en zien dit 
grondrecht niet uitsluitend meer zo utilistisch en opportunis_ 
tisch als het gebeurde in onze vroegere beginselprograms van 
1895 (Deventer) en 1912 (Leiden), n.l. vrijwel geheel als 
middel in verband met de klassenstrijd, de toekomstige 
machtsverovering in de staat en nog meer speciaal i.v.m. 
qnze toen nog niet uitgestreden kiesrechtstrijd. Meer en meer 
zijn wij in de laatste jaren rechten als de drukpersvrijheid 
principieel humanistisch gaan waarderen in verband met de 
menselijke waardigheid, de zelfverwezenlijking en de geeste> 
lijke vrijheid van het individu als redelijk - zedelijk wezen. 
Daarom willen wij ook met alle kracht waken voor de 
integrale handhaving van dit zo gewichtig grondrecht en 
kunnen wij niet nalaten onze spijt te uiten over het arrest 
van 31 Mei 1939 inzake ·de Heerenveense nood verordening, 
dat begrijpelijk de tegen de inderdaad onduldbare J.V.A., 
propaganda gerichte noodverordening tracht te redden, doch 
nu door zijn algemene strekking veel te ver gaat. 
') In Ned. Juristenblad. 23 Sept. 1939, blz. 690. Zie ook de nummers van 
30 Sept., 7 Oct., 18 Nov. 1939. 
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INDUSTRIE-FINANCIERING 
Wij ontvingen van de N.V. Maatschappij voor Industriefinanciering de vol
gende brief : 

Mijnè Heren, 

In een artikel van den heer W. H . Vliegen in uw blad van 7 Nov. j.l. 
over industrialisatie, welk artikel wij met belangstelling lazen, zegt de 
schrijver op blz. 694 dat, zowel de Economisch-Technologische Instituten, 
als het Instituut tot Industriefinanciering (waarmede blijkbaar onze ven
nootschap wordt bedoeld) er wel sinds een aantal jaren zijn, doch dat de 
schrijver geen enkele industrie kent, welke daaruit is voortgekomen. 
Nu is het voor ons bezwaarlijk, om bepaalde namen te noemen, doch 
wij kunnen wel een staatje overleggen van datgene wat er door ons tot 
stand is gebracht. Wij hebben dit o.a. gedaan in een artikel in Econo
misch-Statistische Berichten van 6 Sept. '39 en mogen in verband daarmede 
uwe aandacht vragen voor het in dit artikel voorkomende staatje, waarvan 
afschrift hierbij gaat. 
In verband met het artikel van den heer Vliegen zijn de 3 eerste cate
gorieën het meest van belang. De "bouw van een nieuwe fabriek" heeft 
voornamelijk betrekking op het bouwen van een fabrieksgebouw voor 
ondernemingen die door de ontwikkeling van hun bedrijf een nieuw ge
bouw nodig hadden. Daardoor is de werkgelegenheid uiteraard gediend, 
omdat deze fabrieken in het nieuwe gebouw een grotere ontwikkelings
mogeiijkheid hebben. Als voorbeeld mag ik hier noemen de nieuwe fabriek 
van 'I. d. Heem N.V. 
Zeer belangrijk is ook de categorie "uitbreiding van de fabricage van een 
nieuw artikel". Het betreffen hier in het algemeen fabrieken, die aan hun 
productie-programma een nieuwe artikel toevoegen, waarvoor zij hun outil
lage moeten uitbreiden, doch niet over de middelen beschikken dit te doen. 
Als voorbeeld zou ik willen noemen de KromhoubMotorenfabriek, die 
met onze financiële medewerking automobiel-motoren is gaan fabriceren. 
Ook de 3e categorie is belangrijk voor de werkgelegenheid in Nederland, 
aangezien deze voornamelijk betrekking heeft op ondernemingen, die door 
de crisis niet in staat zijn geweest hun outillage "up to date" te houden 
en die thans door ons in staat gesteld zijn deze outillage geheel of ge
deeltelijk te vernieuwen. Het behoeft geen betoog, dat het voor de con
currentie van deze bedrijven met buitenlandse ondernemingen van groot 
belang is, dat zij door ons in staat gesteld zijn, hun outillage te moderni
seren. 

Afschrift. 
Credietverlening tot 1 Sept. 1939. 

Verleende credieten 
Doel Aantal Bedrag 

Bouw van een nieuwe fabriek . . ... .... .. ...... . .. 11 f 1.317.000.-
Uitbr. van de fabricage van een nieuw artikel. . . . 16 " 3.166.000.-
DitO. oi verbetering der outillage . . . .... .. . . . . ... 13 747.210.-
Medewerking aan fin. reorganisatie . . .. .. . .. . .. 4 710.000.-
Instandhouding der liquiditeit ... . . .. ....... . .... . 7 1.790.000.-
Financiering van één bepaalde order .... ... ... .... 4 193.800.-
Scheepsbouw . . .... . . . . . .. . .. . .. .... .... .. . . . .. . . 75 625.350.-
Bestrijding jeugdwerkloosheid .. ... . ... . . . ... . .... 1 23.500.-

131 f 8.572.860.-
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De vertrouwelijkheid van onze credietverIening laat het tot onze spijt niet 
toe, dat wij u van deze categorie een voorbeeld noemen. 
Wat de andere groepen betreft, mogen wij nog uwe aandacht vestigen op 
de credieten welke wij voor de scheepsbouw hebben gegeven, waardoor, in 
het bijzonder in het Noorden van ons land, niet alleen een aantal scheeps
werven dool' de moeilijke tijd heen zijn kunnen komen, doch ook een 
aantal moderne motorkustvoertuigen zijn gebouwd, die een bestaan geven 
aan eeil groot aantal kapiteins met bemanning en hunne gezinnen. 
Wij zouden het op zeer hoge prijs stellen, indien gij den heer Vliegen 
van deze opmerking in kennis zoudt willen stellen en wij verklaren ons 
ten alle tijde gaarne bereid om zowel u, als den heer Vliegen zo volledig 
mogelijk in te lichten omtrent het resultaat van onze credietverlening. 
Overigens kan ik u nog mededelen, dat deze credietverJening plaats vindt 
op strikt zakelijke grondslag, dat door ons normale rente en aflossing is 
bepaald en dat tot dusverre alle credietnemers ten opzichte van ons aan 
hunne verplichtingen hebben voldaan. 

Onderschrift. 

Met de meeste hoogachting, 
N.V. Mij v. Industriefinanciering 

BOLGER. 

Ik àeb eigenlijk weinig lust om met den heer Bölger een discussie te gaan 
voeren over de werkzaamheden van de "Maatschappij voor Industriefinan' 
ciering", omdat dit maar de aandacht af zou leiden van het onderwerp 
waaraan mijn artikcl was gewijd. 
Uit dit stuk blijkt dat de directie der "Mij v. Ind. fin." zich gekrenkt 
voelt omdat ik haar werk zou hebben willen kleineren. Dit kan slechts het 
gevolg zijn van een misverstand. Ik schreef dit: 
"Het particulier initiatief, dat ik zeker niet zou willen uitschakelen, pakt 
meestal alleen die dingen aan, die onmiddellijk voordeel beloven. Winst is 
daal' vrijwel de enige prikkel tot de daad. Feitelijk is de rechtvaardiging 
van dat ongeloof reeds gegeven. Zowel de economisch-technologische insti
tuten als het Instituut tot Industrie-financiering zijn er al sinds een aantal 
jaren. Welke industrieën zijn er uit voortgekomen? Ik ken er geen ene." 
2.eg ik hier enig kwaad van de Mij voor 1. F.? Immers neen. Haar is niet 
opgedragen om nieuwe bedrijven te stichten. Zij heeft alleen hulp te bieden 
aan het initiatief van anderen, aan het particulier initiatief. De kritiek die 
ik uitte, gold dus niet de Mij v. I. F. maar de afwezigheid van voldoende 
particulier initiatief. 
De cijfers die de directie hier geeft, waren bekend. Ze hebben in de krant 
gestaan. Ik twijfel er niet aan of ze hebben hier en daar medegewerkt tot 
het behoud van werkgelegenheid. Maar op industrialisatie zoals wij nodig 
hebben om de dreigende blijvende werkloosheid op te vangen, wijzen ze 
niet. Daartoe is een ander "Nie,uw orgaan" nodig zoals ik in mijn artikel 
aangaf en waarbij de Mij v. I. F. zeker kan en zal moeten worden inge
schakeld. 
Intussen bereikte mij vanwege het Economisch-technologisch Instituut in 
Limburg de mededeling, dat daar wel degelijk vanuit dat Instituut of door 
de werking ervan, nieuwe bedrijven zijn of worden gesticht. Bij ont
stentenis van precisering, kan ik de betekenis ervan niet beoordelen. Ik 
hoop dat ze groot is. 
Maar al is dat zo, het is toch maar een miniem deel van wat we hebben 
moeten en, naar mijn oordeel, hebben kunnen, als de door mij aangegeven 
weg wordt gevolgd, of iemand anders een betere weet. W. H. VLIEGEN. 
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ACïrUAlOA 
De huidige omvang der armenzorg 

Een van de ongunstige verschillen in 
de toestand, waarin ederland bij 
het uitbreken van de oorlog ver' 
keerde, vergeleken met die van 1914, 
is het verzwakte weerstandsvermogen 
van grote volksgroepen door de ~ang, 
durige crisis der voorafgegane Jaren 
veroorzaakt. De onlangs verschenen 
armenzorgstatistiek over het jaar 
1937, een uitgave van het Centraal 
Bureau van de Statistiek bracht hier' 
voor een aantal treffende cijfers. De 
onafgebroken tota Ie stijging, die de 
uitgaven voor armenzorg vertonen, 
verdient in dit verband alle aan' 
dacht. 

per hoofd 
Totale der 

Jaar uitgaven bevolking 
1913 f 27.584.110 f 4.6 
1918 " 50.462.856 " 7.5 
1931 " 100.667.002 " 12.6 
1937 " 129.503.389 " 15.1 
Vooral de stijging sinds het intreden 
van de crisis in ]931 laat ons bij enige 
ontleding der cijfers het onmisken, 
bare karakter van verarming zien, 
wat hierdoor wordt geïllustreerd. 
Immers, de stijging met 29 millioen 
in bedoelde 6 jaren, moet geheel wor' 
den toegeschreven aan één groep van 
uitgaven, n.l. de ondersteuningen met 
geld en levensbehoeften aan de z.~.n. 
thuiszittende armen. De sommen hIer' 
aan besteed, beliepen : 
in 1931 ... ... ........ f 27.744.267 
in 1937 .. .......... .. " 57.091.595 
De uitgaven voor ziekenhuiz~n, 
krankzinnigengestichten en andere In' 

stellingen stegen nauwelijks, in v.~r' 
band met de daling van het PriJs, 
niveau, waardoor de exploitatie goed, 
koper werd. Het aantal personen, d!t 
onderstand in geld of levensbehoet, 
ten genoot, is evenzeer sterk toege' 
nomen. Het beliep: 

1931 
1937 

gezins' alleen 
hoofden wonenden 
]40.619 48.304 
218.430 73.3Q5 

Bovendien nam nog het aantal perso' 
nen, dat met losse giften bedeeld 
werd, in dezelfde periode toe van 
124.282 tot 187.439. Dit zijn alarme, 
rende stijgingen, vooral indien wij 
bedenken, dat daarnaast nog de ge' 
steunde werklozen aan de rand Van 
het gebrek leefden en de komende 
oorlogstijd (de cijfers van 1913-1918 
leren het) een verdere stijging van de 
armoede te zien zal geven. De analyse 
van de aanleidingen, die tot het op' 
nemen in de ondersteuning leidden, 
levert het resultaat, dat meer dan de 
helft van de ondersteunden wegens 
werkloosheid, niet door ziekte of 
ongeval veroorzaakt, armlastig werd. 
In het jaar 1937, waarin aldus 291.825 
personen met hun gezinnen regelma' 
tig werden gesteund, telde de stati~, 
tiek nog gemiddeld 368.000 werklo, 
zen, waarvan 214.234 ondersteuning 
genoten of in de werkverschaffingen 
werkten. Een deel van deze niet,ge, 
steunde 153.766 werklozen zal allicht 
onder de ondersteunde armen voor' 
komen. De groep van 21-50 jaar 
vormt meer dan de helft van deze 
ondersteunden. Aldus heeft zich de 
bedenkelijke zelfkant onzer samen, 
leving door crisis (en crisisbeleid) 
aanmerkelijk verbreed. En dat in 
volle vredestijd. 

J. v. G. 

* 
Vlucht van Nederlands kapitaal 

naar het buitenland 

(G.M.N.) Een van de moeilijkste 
vraagstukken, waarmee elke regering 
te maken heeft, is het tegengaan van 
kapitaalvlucht zo gauw zich dreigende 
situaties in de politieke sfeer voor' 
doen. Onze Nederlandse beleggers 
onderscheiden zich wat dit betreft 
niet van hun buitenlandse collega's. 
Alle uitingen van vaderlandsliefde op 
de beurs ten spijt neemt het Neder, 
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landse kapitaal de benen. zodra beleg
ging in het buitenland voordeliger 
wordt. Dat deze .politiek de Neder
landse volkshuishouding veel schade 
toebrengt interesseert deze heren 
niet .. In een tijd van nationale nood, 
als wij thans doormaken is het van 
belang te weten. hoe groot de bedra
gen zijn die in het buitenland belegd 
zijn en in welke mate deze buiten
landse beleggingen toenemen. Het 
land. dat in hoofdzaak voor dit z.g. 
"vluchtkapitaal" in aanmerking komt 
is de Verenigde Staten. Daar. ver van 
het oorlogsgevaar. is het Nederlands 
kapitaal ondergebracht. De aanwezig
heid van een groot aantal Ameri
kaanse fondsen in de Prijscourant van 
de effectenbeurs en de renteontvang
sten uit hoofde van beleggingen in 
Amerika op lange termijn. welke blij
kens de Nederlandse betalingsbalans 
in de jaren 1936, 1937 en 1938 respec
tievelijk, 56, 71 en 47 millioen bedroe
gen spreken ten dien aanzien reeds 
duidelijke taal en wezen er op. dat 
zich in de Verenigde Staten het 
zwaartepunt der Nederlandse buiten
landse beleggingen bevindt. 
Het grootste gedeelte van de in de 
Verenigde Staten belegde gelden is 
echter van jongere datum. hetgeen 
blijkt uit de cijfers, die het Week
bericht van de Twentsche Bank (no. 
86) hierover publiceert. Wanneer men 
zijn geld naar het buitenland brengt, 
kan men het op twee wijzen beleg
gen. Men kan het storten bij een 
bank. en men kan er effecten voor 
kopen. Speciaal de eerste wijze van 
belegging. het creëeren van een bank
tegoed, is typerend voor de hande
lingen van "Vaderlanders", die ter
wille van een percent je meer hun 
geld naar elders brengen. Het feit, 
dat men een banktegoed dadelijk weer 
kan opeisen maakt dat deze belegging 
juist uiterst geschikt is voor specu
lanten, die hun geld liquide willen 
houden. teneinde nu hier dan daar 
onrust op de beurzen te verwekken. 
Wij laten de cijfers van beide vor
men van belell!!ing volgen, waaruit 
de groei duidelijk blijkt. 
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Toename Nederlands Banktegoed en 
Gekochte Amerikaanse Fondsen. 

(In millioenen dollars) 
Vanaf 2 Jan. Toename Toename 

1935 tot banktegoed Am. fondsen 
31 Dec. 1935 55.7 50,5 
30 Dec. 1936 65.9 157.6 
29 Dec. 1937 76,2 213.8 
28 Dec. 1938 84,4 212.9 
30 Aug. 1939 144,8 220,6 

Ter vergelijking: 

Totaal Neder!. 
Bezit 160 470 

Vrijwel het gehele bezit aan bank. 
saldi dateert van na 1934, de tijd dat 
de donderwolken van een naderende 
wereldoorlog kwamen opzetten. Spe. 
eiaal het laatste jaar is dit bezit 
enorm toegenomen. Het fondsenbezit 
is voor ongeveer de helft van oudere 
datum en draagt voor dit deel een 
kenmerk van duurzame belegging. 
Wanneer het in deze tijden nog eens 
nodig zou moeten zijn een "nood
offer" van het Nederlandse volk te 
vragen, is het goed zich deze bed ra. 
gen te herinneren. 

* 
Onwillige- hankiers 
(G.M.N.) Het rumoer over het mis
lukken van de jongste staatslening is 
nog niet verstomd. In Economie, het 
tijdschrift van de Tilburgse katho
lieke economische hogeschool, vonden 
wij voor deze mislukking een merk
waardige verklaring, die wij hier let
terlijk laten volgen. 
"Een opmerkelijk feit is het overigens 
in dit verband" dat de nieuwe staats
lening een eerste notering ter beurze 
behaalde, welke slechts een fractie 
onder de emissiekoers, dat wil dus 
zeggen onder pari bedroeg, terwijl bij 
verder verloop de koers zelfs boven 
pari uitliep. 
Indien men er verder rekening mede 
houdt, dat thans de belegger bij aan
koop van deze obligaties provisie 
moet betalen, blijkt wel dat degenen, 
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die tot inschrijving zijn overgegaan 
daarvan geen spijt behoeven te heb
ben. 
Bovendien blijkt uit deze koersonb 
wikkeling, dat de minister van Finan
ciën de leningsvoorwaarden toch niet 
zodanig had gesteld, dat alleen op 
grond van nationale gevoelens in
schrijvingen mocht worden verwacht. 
Een te geringe propaganda en te wei. 
nig activiteit van de zijde der bank. 
instellingen, die in dit geval alleen als 
~uichet (loket) fungeerden, moet dan 
ook mede voor deze mislukking ver. 
<mtwoordelijk worden gesteld." 
De jongste staatsemissie was een zgn. 
.,guichet.emissie". D.w.z., dat de ban. 
ken alleen als tussenpersoon fun
geerden, door de inschrijving aan hun 
loketten mogelijk te maken. Een 
andere mogelijkheid is, dat de rege
ring de gehele lening overdoet aan 
een consortium van bankiers, die op 
eigen risico voor de plaatsing van de 
obligaties zorg dragen. Lukt een der
gelijke lening, dan is er voor de ban
ken bij de laatste wijze van emitteren 
meer geld te verdienen. Dat de rege
ring tot de laatste wijze van emitteren 

(M. H. v. d. Z.) De "Stem" van 
Januari publiceert, zonder commen
taar, open brieven van verschiJlende 
P.E.N.-clubs in verband met de 
oorlog. De Poolse oproep "Aan aBe 
schrijvers ter wereld", gedateerd 
Warschau 30 Augustus 1939, bevat 
alleen een protest tegen de laster. 
campagne, waarmee Polen voor het 
uitbreken van de oorlog is bestookt. 
De datering vooral geeft het stuk een 
tragische klank, - maar is het toeval, 
dat er geen enkele constructieve ge
dachte in voorkomt? 
Het lange stuk van den internatio
nalen voorzitter van de P.E.N.-club, 

niet is overgegaan, schijnt de ban
kiers dwars gezeten te hebben, het
geen een vermoedelijke reden is, 
waarom ze zich over het welslagen 
van deze lening weinig zorg gemaakt 
hebben. 
In de zelfde richting wijst een uit
lating van den heer A. A. van San
dick in de Economische Statistische 
Berichten van 27 December 1939, die 
betoogt, dat het mislukken van deze 
lening had kunnen worden voorko
men, "door de lening niet als guichet 
emissie te behandelen, maar te trach
ten deze over te doen aan een con. 
sortium van banken en anderen, zoals 
de leden van het Beleggingsartikel, 
dat de gloedvolle woorden van zijn 
voorzitter, dan ook wel in daden zal 
willen omzetten." 
Ook de heer Van Sandick erkent 
dus, dat wanneer er voor de banken 
en het beleggersfront meer aan het 
plaatsen van deze lening te verdienen 
zou zijn geweest, deze emissie niet 
had behoeven te mislukken. 
Dit werpt wel een eigenaardig licht 
op het "nationale gevoel" van de 
leiding dezer instanties. 

den Fransman Jules Romains, is veel 
principiëler van aard. Het roept de 
schrijvers van de hele wereld op, als 
schrijvers hun plaats te weten in het 
huidige conflict. "Het is niet denk
baar, dat in deze tragische strijd, 
waarin het lot van de beschaving en 
waarin alle waarden van de geest 
op het spel staan, de aangewezen en 
tot een vereniging verzamelde ver
tegenwoordigers van de geest in deze 
wereld neutraal blijven. - Het is 
niet mogelijk dat gij aarzelen zult te 
helpen met alle middelen, die u ten 
dienste staan." 
Hoe redelijk is het, de schrijvers in 
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te scherpen, dat de worsteling van 
deze tijd ook hun zaak is, dat zij niet 
hooghartig ter zijde mogen blijven, 
dat zij een taak hebben in de wereld! 
Maar hoe bedenkelijk is het, en hoe 
ongeestelijk, dat de schrijvers der 
wereld door dezen Fransman alleen 
worden opgeroepen om zich tegen 
het aggressieve geweld te keren en 
hun steun te geven aan het defensieve 
geweld, terwijl hun als vertegenwoor
digers van de geest geen eigen taak 
wordt toegewezen .... 
Alleen in de zendbrief van de Engelse 
club vinden wij het besef, dat ook de 
oorlog-als-zodanig vrijheid en geest 
bedreigt, vinden wij als taak gesteld 
"in de eerste plaats om een helder 
inzicht te krijgen in de diepere oor
zaken van de oorlog; in de tweede 
plaats: ons een even heldere en 
nuchtere opvatting te vormen van de 
richtsnoeren die wij volgen moeten 
om Europa te herstellen, ten einde 
een vrediger en menswaardiger toe
komst voor elk volk te verkrijgen, 
óók voor het Duitse volk; in de derde 
plaats: deze opvatting voor te staan 
en te verdedigen tegenover de publieke 
opinie, met alle kracht en overreding 
die ons mogelijk zijn; in de vierde 
plaats: op onze regeringen invloed uit 
te oefenen" enz. 
Hier wordt inderdaad van de geeste, 
lijke werkers geestelijke weerbaarheid 
gevraagd. Het antwoord van de 
Nederlandse club sluit zich daar op 
prijzenswaardige en goed-N ederlandse 
wijze bij aan. 

Werkgelegenheid en werkloosheid, in 
de agrarische productie, door W. Stei
genga, Kemink & Zonen, Utrecht -
2. j. (diss.). 

Een uitstekende dissertatie. Niet dat 
ze ons op zich zelf zoveel nieuwe 
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of opmerkelijke dingen brengt. Alles 
wat dit proefschrift ons biedt wisten 
we reeds, maar het was overal ver' 
spreid. Wellicht evenwel dat deze dis
sertatie een aantal aanhangers van 
Landbouw en Maatschappij en vooral 
de volgelingen van den heer Smid de 
ogen opent. 
In den treure werd het door ons ver' 
kondigd: Het stelsel van den heer 
Smid, het sluiten van de Ned. grelv 
zen voor buitenlandse granen en het 
zelf telen van deze granen, betekent 
een toenemende extensiteit van het 
agrarisch bedrijf, het betekent het 
worgen van een groot aantal kleine 
zelfstandige agrariërs, het betekent 
een veel groter aantal werklozen in 
ons land, het betekent een nog ster. 
ker ontvolking van het platteland. 
De schrijver toont ons overduidelijk 
met Cijfers aan, dat de arbeidsintensi
teit afneemt met de verbouw van 
halmgewassen (blz. 42). 
Over Zeeuws,Vlaanderen zegt de
schr.: "Z. VI. heeft een lage agra. 
rische bezetting, daar dit gebied even. 
als de overige akkerbouwgebieden 
met een bezetting lager dan het ge
middelde, vrijwel geen tuinbouw 
heeft. Hierbij komt nog, dat in deze 
gebieden de halmgewassen een be. 
langrijke plaats innemen (! van de 
bouwgrond). De arbeidsintensievere 
gewassen hebben een geringere be
tekenis." 
Uit deze gegevens blijkt ook de grote 
arbeidsintensiteit van de tuinbouw. 
nml. 645 vr. en m. (633 m.) per 1000 
H.A. tegen 254 m. en vr. (230 m.) in 
het zeekleigebied (granen en suiker~ 
bieten). 
Met de conclusies van de schr. aan 
het eind van hfd. 1 ga ik niet accoord. 
Integendeel, n.m.m. is een enkele be
paald onjuist bv. 6. Deze luidt: 
"Hoewel de mechanisatie in de agra~ 
rische productie in enkele gevallen 
heeft geleid tot een geringe vermin
dering van de werkgelegenheid, kan 
in het algemeen worden vastgesteld, 
dat voor 1930 de invloed van de 
mechanisatie in het algemeen niet 
groot is geweest." 
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De schr. verwijst voor deze con. 
clusie ook naar Hfd. II. 

Na gewezen te hebben op de toe. 
name van de werkloosheid in Oost. 
Groningen zegt hij: 

"De enige mogelijkheid om de oor~ 
zaak van een dergelijke extrême 
werkloosheid in deze gebieden op te 
sporen bestaat in een regionaal sociaal 
economisch onderzoek. Wel is van 
officiële zijde een rapport inzake 
Oost.Groningen verschenen, doch het 
komt ons voor, dat de commissie, die 
dit rapport heeft uitgebracht, er niet 
in is geslaagd onze kennis van het 
verschijnsel dezer extrême werkloos. 
heid te verdiepen. Een enquête bij de 
boerenbedrijven werd niet ingesteld. 
Daardoor komt de Commissie niet 
verder dan de reeds tot gemeenplaats 
geworden "mechanisatie" als voor. 
naamste oorzaak aan te wijzen. 
"Is het wel zeker, dat de mechanisa~ 
tie het maximum aantal werklozen 
vergroot? Uit onze ervaring te Fin. 
sterwolde kwam vast te staan, dat 
vooral de verkorting van de werk. 
periode der losse arbeiders van bete. 
kenis is." 
De schr. geeft nog meer kritiek op 
het genoemde rapport. 
Ik geef gaarne toe, dat de commissie 
niet deskundig was. Maar er zaten 
een aantal practici in, die dachten, 
dat ieder de veranderingen in de 
landbouw kende. 
Lichtvaardiger dan de Commissie is 
de schrijver. 
Weet de schrijver niet, dat het aan · 
tal vaste arbeiders in de landbouw 
zeer sterk is verminderd door de ver. 
vanging van paarden tractie door mo· 
tortractie, dat de invoering der dors' 
machine het aantal vaste arbeiders 
sterk heeft doen verminderen? Van 
vast zijn een groot aantal los gewor. 
den en daarna is de arbeidsperiode 
der lossen nog weer korter geworden. 
Maar de mechanisatie is dan toch in 
eerste instantie de oorzaak der werk'. 
loosheid. De schr. was in Finster. 
wolde. Een aardige buurt om eens te 
informeren welke de invloed is der 
zichtmachine op de werkloosheid. En 

voorts de zaaimachine, de bietenrooier, 
enz. 
Zelf spreekt de schr. zich later weer 
tegen als hij zegt (blz. 111): 
"De machines waren in Friesland oor. 
spronkelijk van geen invloed op de 
landarbeidersstand ter plaatse, daar 
alleen de arbeiders, die van elders 
kwamen, er door werden getroffen. 
Dit is doordat een aantal arbeids, 
krachten overtollig werden anders ge. 
worden. Deze zien zich nu een deel 
van hun vroegere zomerinkomsten 
ontgaan." 
Ook in zijn monografie over Finster' 
wolde tast hij zijn conclusie zelf aan. 
Hij zegt daar: 

"Op deze 14 bedrijven ging de ar' 
beidskern achteruit van 107 tot 79 
volwassen mannelijke arbeiders, d.i. 
een vaste of losvaste arbeider per 27 
H.A. Deze achteruitgang is nog be. 
langrijker als men bedenkt, dat de 
duur der werkgelegenheid van deze 
arbeiders eveneens is verminderd. 
Hierover was het moeilijk nadere ge. 
gevens te verkrijgen, doch verschil. 
lende boeren en arbeiders bevestig. 
den ons vermoeden, dat door de me' 
chanisatie en gewijzigde arbeidsme. 
thoden vooral na 1929, de werk. 
periode van de losvaste arbeiders is 
ingekrompen." 
Zoals evenwel reeds opgemerkt is 
deze dissertatie van zeer groot be' 
lang. De opmerking, die ik maakte, 
doet aan deze waarde niets af. 
Na 't algemeen gedeelte geeft de 
schrijver twee monografiën, nm!. over 
Finsterwolde en Snelrewaard. Deze 
monografiën zijn zeer belangrijk, ter. 
wijl ook de conclusies de aandacht 
verdienen van de Overheid, zowel 
Rijks, Provinciaal als Gemeentelijk. 
Een poging om de blijvende werkloos, 
heid in Finsterwolde op te heffen 
mag niet achterwege blijven. 
Tenslotte geeft de schrijver in een 
aantal conclusies aan, hoe n.z.m. Fin. 
stenvolde geholpen kan worden . 

Mag ik deze dissertatie in de aan. 
dacht van onze beweging aanbevelen. 

J. A. B. 
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Dr. J. D. Bierens de Haan, Uren 
met Schopenhauer. Hollandia 
Drukkerij, Baarn. z.j. - 191 blz. 
Prijs 1.2-, geb. 12.50. 

Van de hand van dr. Bierens de 
Haan is, enkele jaren geleden, bij 
J. Ph. Kruseman een boek ver. 
schenen, waarin, naast ruim 16 blad. 
zijden biografie, een kritische uiteen' 
zetting van de leer van Schopenhauer 
gegeven wordt. 
Het ligt dus voor de hand, dat het 
hierboven genoemde boek een ander 
karakter draagt. Hierin wordt de 
grootste ruimte ingenomen door een 
zeer verkorte vertaling van Schopen. 
hauers hoofdwerk "Die Welt als Wille 
und Vorstellung". 
Aan die vertaling gaat echter een 
inleiding vooraf, waarin de schrijver 
erin geslaagd is in 26 bladzijden een 
duidelijk en kritisch overzicht van 
Schopenhauers leer te geven. Zijn 
kritiek komt vooral neer op de aan. 
wijzing van de tegenstrijdigheden in 
het stelsel, die z.i. vermeden hadden 
kunnen worden, indien Schopenhauer 
de Wil, die volgens hem het wezen 
der wereld is, in verband had ge. 
bracht met de Idee van zijn groten 
tegenstander Hegel. 
De daarop volgende vertaling is zeer 
verkort, zodat zij niet meer dan een 
vierde gedeelte van het oorspronke
lijke werk inneemt. Verder is het 
vierde deel vóór het derde geplaatst. 
Tijdens Schopenhauers leven zou deze 
bewerking zeker een krachtig protest 
hebben uitgelokt van den wijsgeer, 
die reeds bij voorbaat zijn vloek had 
uitgesproken over ieder, die het 

wagen zou ook maar een tittel of 
jota aan zijn werk te veranderen. 
Het is echter niet te ontkennen, dat 
hij zich meermalen aan uitweidingen 
en herhalingen te buiten gaat en 
daarom kunnen wij de bewerking van 
dr. Bierens de Haan niet afkeuren. 
Integendeel, wij moeten deze ver
korting veeleer toejuichen, omdat 
velen, die zich de tijd en de moeite 
niet geven, het oorspronkelijke werk 
te lezen, er nu eerder toe zullen 
komen, het in deze bewerking te 
leren kennen. 
En daar zullen zij waarschijnlijk geen 
spijt van hebben. Want ondanks al 
de gebreken van zijn stelsel heeft 
Schopenhauer diepe waarheden ge
zegd, en omdat hij niet alleen filo
soof, maar ook schrijver, stylist was, 
heeft hij ze zo gezegd, dat ze indruk 
maken, dat wij geboeid verder lezen 
en hem tenslotte zijn fouten vergeven. 
Dit moge niet gelden voor degenen, 
voor wie een gedachte alleen waarde 
heeft, als ze zich onmiddellijk in een 
daad omzet, het geldt wel voor hen, 
die kunnen gevoelen, wat op de laatste 
bladzijde van het boek staat: 
"In het rijk der werkelijkheid, hoe 
schoon, gelukkig en liefelijk dit ook 
mag zijn uitgevallen, bewegen wij ons 
toch steeds onder de invloed der 
zwaarte, die wij onophoudelijk moeten 
overwinnen; daarentegen zijn wij in 
het rijk der gedachte lichaam loze 
geesten, zonder zwaarte en zonder 
nood. Derhalve is geen geluk op 
aarde te vergelijken met datgene, dat 
een schone en vruchtbare geest ter 
gelukkigen ure in zichzelf aantreft." 

C. H. K. 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 

i SPINOZA: ~ 

i De geest is des te meer zichzelf, naarmate hij me'er ware ! 
i ideeën heeft. (Ethica, lIl, st. 1) i 
i i 
ç....a~G'"OW't)G"W'i)c;....,..,G"'W";)~G"'W';)G....v"'-'i:lG"W'i)~G"'W"ö)Cf"'W"i)~(i'OW'i)G"'W'ûG"'W'ûG"'W'ûG"'w"i)G"'W'i)G"'W'ûG'"W"i)G"'W'ûG"'W'i) 
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PRO~J. VAN GELDEREN 

Het oorlogsdoel 

Het slepend karakter, dat de oorlog, althans te land, heeft 
aangenomen, heeft in de 'hand gewerkt, dat velen zich de 
betrekkelijke rust ten nutte maken om hun gedachten te 
formuleren over de komende vrede. Allerlei plannen en 
voorstellen rijzen uit de grond met meer of minder vèr::: 
gaande projecten voor de reorganisatie van Europa en zo 
mogelijk ook der andere werelddelen. Voor zover deze 
arbeid voortvloeit uit de diepe bekommerdheid om het lot 
der Europese mensheid, dat zo zeer van de oorlog en zijn 
liquidatie afhankelijk is geworden, is deze arbeid niet slechts 
begrijpelijk, doch ook volkomen respectabel. Ze houdt niet 
alleen in een enkel oorlogvoerend land, met name Engeland, 
waar een ruime persvrijheid ook in oorlogstijd gehandhaafd 
wordt, doch vooral in de neutrale wereld velen bezig. 
Een gevolg van dit streven is echter, dat het aantal stemmen 
zich vermeerdert, dat op meer of minder hoge toon de demo::: 
cratische regeringen, die in oorlog zijn gewikkeld, verant::: 
woording vraagt van hun oorlogsdoel. En herhaaldelijk werd 
dan ook met enige wrevel de voorzichtige en overwegend 
negatief lijkende formulering, welke Chamberlain en Dala::: 
dier hiervan gaven door te spreken van: de neerwerping van 
het Hitler:::regime of de vernietiging van de nationaal:::socia::: 
listische agressie, afgewezen als te vaag of te uitsluitend 
negatief. 
Hierin schuilt, naar het mij voorkomt, voor de juiste kijk op 
de betekenis van het conflict, het gevaar, dat op de menings::: 
vorming, ook in ons land, een verkeerde invloed zou kunnen 
worden uitgeoefend. Hoe gemakkelijk stelt men de voor::: 
zichtige houding dezer regeerders niet als onvruchtbaar en 
fantasieloos tegenover de vele producten van scheppende 
verbeelding, waarmee tal van schrijvers, zoals Streit, Curry, 
Coudenhove Kalergi en Emil Ludwig ons thans trachten te 
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imponeren. Het wemelt van Pan~Europa, nieuwe volken~ 
bonden, democratische federaties, Ver. Staten van Europa 
enz. Hoe gemakkelijk ook zouden de democraten en met hen 
de arbeidersbeweging, die de oorlog en zijn oorzaken haten 
en trachten te doen verdwijnen, na het aanvaarden van een 
dezer constructies in een diepe ontmoediging en teleurstel~ 
ling kunnen terugvallen, als deze in de ruwe wind, die door 
Europa waait, als kaartenhuizen zouden ineenstorten en 
wegdwarrelen. Laat ons juist tegenover de immense gevaren, 
die ons bedreigen en de onafzienbare nood, waardoor 
massa's zijn getroffen, onze nuchterheid bewaren en ons 
niet laten verleiden, om ons, ruw ontwaakt uit vroegere 
dromen, aanstonds te storten in nieuwe illusies. En laten wij 
als neutralen bovendien ons goed realiseren, dat, al staat 
ons het denken vrij, in het formuleren van verlangens, ja 
eisen ons een grote bescheidenheid past. Wij doen aan het 
gewapend conflict niet mee. Wij besparen ons volk daarmee 
vele rampen, maar de consequentie is onafwijsbaar, dat wij 
ons dan ook daarmee een gelijk recht van meespreken 
dienen te ontzeggen tegenover die volken, die de bloedige 
offers brengen, welke hun zaak, die tot zo grote 'hoogte ook 
onze zaak is, van hen eist. En laten wij vóór wij onze vredes~ 
verlangens formuleren, ons allereerst afvragen: wat staat 
hun, die ten tweede male door den oorlogsduivel zijn be~ 
sprongen, als doel voor ogen? \Vat mag van hen, als zij de 
overwinning behalen, "in redelijkheid worden verwacht? 
Is het niet tekenend, dat al deze vredesbehoeften en pro~ 
jecten, als het ware stilzwijgend uitgaan van de nederlaag 
van Duitsland? Althans van de vernietiging van de openlijk 
beleden aspiraties van het nationaal~socialisme. Waar deze 
met alle hehoeften en idealen der neutralen - in het bijzon~ 
der der democratische wereld - volstrekt onverenigbaar 
zijn, past het te meer, ons af te vragen, wat dan de beide 
democratieën, die door 'het lot bestemd waren de spits af te 
bijten, bij de vrede zal voor ogen staan. 
Men noemde de formulering der Engelse en Franse regerin~ 
gen negatief. Is ze dit in waarheid? Is de afweer en on~ 
schadelijkmaking van nationaabsocialistische agressiviteit 
niet veeleer een concreet, tastbaar, uiterst positief en actueel 
doel? Waaraan ontleent echter dit doel zijn inhoud en be~ 
tekenis? Hiermede komen wij m.i. tot de kern van het 
vredesvraagstuk, zoals dit zich, niet in de studeerkamer, niet 
op de ijle hoogte der fantasie, doch in de rauwe werkelijk~ 
heid van het heden v00rdoet. Deze inhoud is n.l. geen 
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andere dan het harde feit; de geallieerden en met name het 
meest bedreigde lid, Frankrijk, eisen boven alles: stevig 
gewaarborgde veiligheid. 
Ziet hier, naar mijn overtuiging, het kort begrip van elke 
vredesorganisatie, welke zich met een overwinning der 
democratieën zou verdragen. En tevens het minimum zonder 
hetwelk alle andere doelstellingen op het gebied van finan~ 
ciële, economische, sociale, humanitaire wederopbouw niets 
zijn dan kaf in de wind. Dit is de norm, waaraan elke con~ 
structie onverbiddelijk zal worden getoetst. Dit is de zin van 
de quasi negatieve doelstelling van de val van het Hitler~ 
regime. Het gaat hier om wat in waarheid Europa's hoogste 
goed moet worden genoemd. Bij het tot standkomen van de 
vrede is van nog meer belang, dat het door de oorlog zelf 
ook muurvast gehamerd staat in de hoofden en de harten 
van het voor zijn bestaan strijdende Franse volk. 
Heeft men bij het overwegen van de aard en inhoud der 
vredesbepalingen zich wel eens ingedacht in hetgeen bij dit 
volk moet omgaan bij het overdenken van zijn geschiedenis 
van de laatste driekwart eeuw? In 1871 werd een corrupt 
keizerrijk vernietigd, doch de republiek, die op de puinhopen 
daarvan ontstond, staarde jarenlang vol angst naar "het gat 
in de Vogezen", door het verlies van Elzas~Lotharingen in 
de verdedigingslinie geslagen. De revanche~idee bleef niette~ 
min, dank zijde zin voor redelijkheid en gematigdheid van 
het Franse volk tot een minderheid beperkt en de houding 
der republiek bleef defensief. Dit heeft niet kunnen verhin~ 
deren, dat in 1914 opnieuw een lawine van Duitse legers de 
Franse aarde overstroomde en slechts met de uiterste 
krachtsinspanning en het offer van geheel een generatie van 
jonge mannen kon worden gekeerd. 
Hoe beveilig ik Frankrijk voor de herhaling van deze uit., 
puttende worsteling met een naburig, overtalrijk, militant 
volk? Dàt was de gedachte, die den grimmig en Clemenceau 
en den vakkundigen generalissimus Foch eind 1918 beheers., 
te. Daaruit werd de eis geboren: Frankrijk moet de linker 
Rijnoever en een reeks van bruggenhoofden voor onafzien., 
bare tijd blijven bezetten. Wilson en Lloyd George hebben 
zich daartegen met kracht verzet en stelden daartegenover 
de garantie van Engeland en de Ver. Staten, verankerd in 
het Volkenbondspact, tegen elke latere agressie. Maanden 
heeft deze strijd binnenskamers gewoed en te lange leste 
gaf Frankrijk zijn militaire eisen prijs voor die andere veilig~ 
heidswaarborg: de toegezegde garanties. Wat kwam er van 
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terecht? De Ver. Staten weigerden zelfs tot de Volkenbond 
toe te treden en Engeland aanvaardde geen andere verplich~ 
ting dan die alle leden van het pact in art. 16 en volgende op 
zich namen. De eigen militaire beveiliging was prijs gegeven 
zonder enige tegenprestatie! Toen bouwde Frankrijk zijn 
Maginotlinie. Wellicht heeft deze ditmaal de invasie van het 
Franse land gekeerd, het heeft niettemin de gestadig afbrok~ 
kelende veiligheid van Frankrijk niet kunnen verhoeden. 
Sinds 1933 zag het Franse volk de oude vijand dag aan dag 
geduchter tegenover zich. 
"De oude vijand" - immers, het is een misverstand, dat de 
lessen der historie ten enenmale negeert, om het nazi~Duits~ 
land van heden enkel te zien als een noodlottige uitwas of 
afwijking van het "andere" of "eigenlijke" Duitsland, dat 
zoveel vredelievender zou zijn en afkerig van geweld. Wel 
behoort tot de fatale consequenties van het huidige regime, 
dat alle andere roerselen van het Duitse volk stelsel~ 
matig worden verstikt. Ook mag het nationaal~socialisme 
zeker niet met de Duitse geestesgesteldheid zonder meer 
worden vereenzelvigd. Doch een toevalligheid, een geheel 
van buiten af aan dit volk opgedrongen stelsel zijn de 
gedachtenwereld en de politiek der nationaal~socialisten 
allerminst. Talrijk zijn de schrijvers en stromingen, die het 
huidige regime hebben voorbereid. Het brengt slechts op de 
bloedigste en niets ontziende wijze in practijk, wat aan 
droom en drift bij velen heeft geleefd sinds Duitsland (als 
koloniale nakomer) worstelt om de verkrijging van de 
wereldmacht. Het andere Duitsland, het volk der denkers 
en dichters, bestaat. Het schonk de Europese cultuur onver~ 
gankelijke werken, doch het was altijd politiek het machte~ 
loze Duitsland. Wellicht is dit nooit op pijnlijker wijze 
gedemonstreerd dan toen dit Duitsland een korte tijd, steu~ 
nend op vreemde bajonetten, na de wereldoorlog het ge~ 
stoelte der macht mocht bezetten, waaruit de oude heersers 
tijdelijk waren gevlucht. De trekken van anti~culturele bar~ 
baarsheid, die zo menigmaal reeds de andere volken van 
het Duitse hebben vervreemd, zij zijn niet alleen vandaag, 
maar tot in het grijs verleden herkenbaar. Niet te kunnen 
verhinderen, dat de verheerlijkers van het geweld, dat de 
agressoren, telkens weer staat en volk beheersen, is de grote 
schuld en zwakte van dat andere Duitsland, dat tegen zich~ 
zelf in bescherming genomen moet worden, wil het in de 
internationale gemeenschap kunnen medewerken. 
Negeer ik aldus het verdrag van Versailles, deze nieuwe 

:148 



d 

p 
n 
n 
t 

I. 

cr ,. 

e 

f 
t 
:1 
" 

e 
r 
:1 
e 
1 

t 
e 
1 

s 
e 
s 

:~ 

e 
, ~ 

, ~ 

s 

I 0' 
1 

e 
e 
,~ 

e 

boeman, waarmee internationaal gezinde democraten voor 
een overwinning der democratieën bang worden gemaakt? 
Het is een noodlottige mode geworden, ten dele wellicht 
onbewust ontleend aan het propaganda"materiaal der natio~ 
naal"socialisten, allerlei excessen en extremisme, waaraan 
deze zich binnens" en buitenslands hebben bezondigd, op de 
brede rug van het "noodlottige" verdrag van Versailles te 
schuiven. Men speelt daarmee te goeder trouw een gevaar" 
lijk spel. Het is onmogelijk, maar tevens onnodig om in den 
brede en gedocumenteerd de mérites van dit verdrag na te 
gaan. Het werd gesloten na de beëindiging van een bloedige, 
uitputtende oorlog, naar de vaste overtuiging der overwin~ 
naars, door de overwonnene bewust uitgelokt; een overtui~ 
ging, welke de historie heeft bevestigd. Vele bepalingen in 
het verdrag waren psychologisch fout en hard. Toegegeven. 
Doch het verdrag heeft - en dat is wellicht zijn grootste 
fout geweest - een noodlottige zwakte vertoond, daar waar 
het onaantastbaar had moeten zijn in het belang van beide 
partijen. Het heeft de binnenlandse vernietiging van het 
"andere" Duitsland, gevolgd door de herbewapening en het 
weder tot militaire kracht komen van Duitsland niet weten 
te verhinderen. Dit heeft niet slechts de op verzoening 
gerichte "Erfüllungspolitiek" der democraten in Duitsland 
getorpedeerd, doch tevens ook de internationale samenwer~ 
king op financieel en economisch gebied krachteloos ge" 
maakt. Het Europa van 1935 tot heden demonstreerde hoe 
zeer in de aldus gewekte atmospheer van onveiligheid elke 
arbeid aan de economische constructie van een verbonden 
Europa moest verdorren. Duitsland verwerd tot een gewa" 
pende burcht in het hart van Europa, van waaruit het door 
zijn uitvalspoorten het ene bolwerk na het andere van Frank" 
rijks afweerstelsel sloopte. 
Meent men nu in gemoede, dat men de hierdoor ontstane 
door tientallen jaren van ervaring bevestigde vrees bij het 
Franse volk weg kan nemen door losse getimmerten van 
internationale aard, waarvan de deugdelijkheid nog moet 
worden bewezen? Of door een tweede proef met het in de 
internationale gemeenschap met open armen ontvangen 
"andere" Duitsland? Voor wien zich de geestesgesteldheid, 
waarmee Frankrijk in de oorlog gegaan is, ten volle reali" 
seert, is de conclusie onafwijsbaar: Europa heeft bij de 
komende vrede slechts één keus: 

Of een internationale organisatie wordt gevormd, welke 
kan steunen op een eigen militaire macht van zodanige 
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samenstelling, dat ze eIken agressor verpletterend kan 
slaan en onder haar bescherming allen, ook Frankrijk, 
veilig zijn, 
Of Europa komt te leven onder een onverbloemd Brits. 
Franse militair overwicht, dat deze veiligheid in eigen 
sterke hand houdt en aan geen ander lichaam toever. 
trouwt. 

Doordenken wij een ogenblik de betekenis van deze tegen. 
stelling. Zij is gebaseerd op de overtuiging, dat de situatie, 
waarin Frankrijk zich bevindt, in wezen niet verschilt van 
die van alle overige Europese staten. Frankrijk is slechts 
door historie en lot het meest geëxponeerde en tevens kost. 
baarste pand der Europese cultuurwereld. Na de oorlog zal 
veel internationale samenwerking noodzakelijk zijn van bij 
uitstek practische aard. Een geheel program hiervoor laat 
zich ontwikkelen. Leningen zullen moeten worden verstrekt 
om de verwoeste en uitgeputte streken weer op de been te 
helpen. De handelspolitiek moet op verruiming van de goe. 
derenruil worden gericht. Het geldwezen moet internationaal 
geordend, hervatting der migratie langs de weg van ver. 
dragen ter hand genomen worden. Doch geheel dit program 
van wederopbouw, waar Europa naar snakt, kan slechts 
gedijen in de atmospheer van een beveiligde rechtsorde en 
deze kan slechts steunen op de sterke arm van een militaire 
macht, welke in dienst van deze rechtsorde staat. 
De neutralen kunnen bij de keuze, hierboven geformuleerd 
van de vorm waarin die beveiligde rechtsorde zal worden 
verkregen, niet volstaan met het stellen van eisen aan de 
regeringen der strijdende democratieën en overigens bij de 
komende vrede zelf rustig terzijde blijven staan. Het zal 
allereerst van hen afhangen, wat zal geschieden. Hebben zij 
met der daad zoveel te bieden aan kracht en aan voorbe. 
houdloze inzet daarvan, ten bate der collectieve beveiliging, 
dat Engeland en Frankrijk zich daaraan wensen toe te ver. 
trouwen? Geven zij met andere woorden de schuilkelders 
van hun onzijdigheid prijs voor het betrekken van de wacht, 
overal waar de internatioale rechtsorde wordt bedreigd? 
Keren zij vrijwillig en van harte terug tot de collectiviteit, 
waaraan ze, gelijk de Ver. Staten, nauwelijks deelnamen of 
waaruit zij, zoals de kleine Europese neutralen, te kwader 
ure overhaast zijn gevlucht? Indien dit aanbod hun vredes. 
eisen vergezelt, kunnen zij verlangens of eisen formuleren, 
kunnen zij vooral spreken over rechtvaardigheid, mildheid, 
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internati'Onale geest, welke het vredesverdrag m'Oeten be~ 
heersen. Geen tweede Versailles betekent dàn dat de 'Over~ 
w'Onnen staat financieel en ec'On'Omisch mild behandeld zal 
w'Orden, nadat zijn p'Olitieke en militaire 'Ongevaarlijkheid 
'Onwrikbaar vaststaat. Wil 'Of kan de dem'Ocratische c'Ollecti~ 
viteit aan die eis niet v'Old'Oen, dan vervallen haar aanspraken 
'Om bij de k'Omende vrede te w'Orden geh'O'Ord en treedt de 
tweede casus in werking, dat de 'Overwinnaars zich zelf en 
daarmee 'Ons allen de veiligheid zullen verschaffen, welke de 
minimum bate gen'Oemd m'Oet w'Orden v'O'Or de 'Ontzettende 
'Offers, die zij ten tweede male in één mensenleeftijd bereid 
waren te brengen. 
Ik weet, dat hiermede slechts één zijde van het vredesvraag~ 
stuk w'Ordt belicht, d'Och ik 'Ontken, dat hierd'O'Or mijn be~ 
sch'Ouwing als eenzijdig kan w'Orden afgedaan. Deze zijde is 
n.l. de basis zelf, waar'Op het gehele gebouw van een nieuw 
Eur'Opa zal m'Oeten w'Orden 'Opgetr'Okken, anders verzinkt 
'Opnieuw alle internati'Onale arbeid in het m'Oeras van span~ 
ningen, 'Ontreddering en 'Onveiligheid, waarin deze nu in de 
achter 'Ons liggende rampzalige jaren is verdr'Onken.1

) 

1) In de volgende aflevering zal een artikel over hetzelfe onderwerp 
worden opgenomen van een andere strekking. 

Uriel da Costa: 

"V'O'Orwaer 't is niet fray met schande henen te gaan, laten~ 
de die wreeden en 'Onrechtvaerdigen zegepralen. Gij m'Oet 
dan bekennen, dat de deugt 1) prijswaerdig is, en dat men 
den h'O'Ogm'Oedigen m'Oet wederstaen, z'O'Oveel men kan, 'Op 
dat ze, d'O'Or hun quaet d'Oen, en uit hun quaet d'Oen v'O'Ordeel 
trekkende, niet h'Oe langer h'Oe h'O'Ogm'Oediger w'Orden" .. . . 
,,'t Is wel fray, een waerdig, een g'Odvruchtig en edelm'Oedig 
man, klein met de kleinen, met de schapen een schaep te 
zijn; maer 't is dwaesheit, 't is schandelijk en berispenswaer~ 
dig, de zachtm'Oedigheid van een schaep aentetrekken als gij 
met leeuwen in 't geregt treedt" . 

Uit: Toonbeeld eens Menselijken Levens. 

1) hier in de betekenis van "moed" (Lat.: "virtus"). 
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Dr. B. NICOLA YEVSKY: 

Stalin & Hitier 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

in de laatste dagen van Augustus 1939 

Op het huidige ogenblik zijn degenen die weigeren Stalin als 
een rechtstreeksen bondgenoot van Hitler te beschouwen, 
weinig talrijk. Maar de redenen die Stalin tot dit bondge~ 
nootschap hebben doen besluiten blijven nog duister, en de 
rol die hij speelt lijkt niet erg duidelijk. Het is echter van het 
grootste belang deze vragen op te helderen, om de werke~ 
lijke bedoelingen van Stalin te weten te komen en te zien 
waar hij de wereld heen wil voeren. De eerste vraag die wij 
ons hebben te stellen is, welke rol Stalin gespeeld heeft bij de 
gebeurtenissen van eind Augustus 1939. De beschouwingen 
die volgen zijn een poging om deze vraag te beantwoorden. 

Toen hij het verdrag van 23 Augustus met Hitler sloot, was 
Stalin geenszins in het nauw gedreven. De verhouding van 
de U.S.S.R. met het buitenland was niet kwaad. Stalin was 
vrij in zijn keuze en hij kon een verdrag sluiten met Engeland 
en Frankrijk Ofwel met Hitler. Het is uit vrije wil en met 
voorbedachten rade dat hij het eerste verworpen en in het 
tweede toegestemd heeft. Hij wist heel goed de gevolgen van 
zijn daad, want men kan niet zeggen dat hij niet een zekere 
logica in zijn ideëen heeft. 
Men hoort vaak als mening verkondigen, dat Stalin met het 
sluiten van een verdrag met HitJer, een middel zocht om van 
de U.S.S.R. de zware last van een oorlog af te wentelen. 
Deze mening is ten enen male onjuist; Leon Blum heeft steb 
lig gelijk, wanneer hij zegt dat het verbond van Stalin met 
Frankrijk en Engeland de oorlog zou hebben verhinderd, 
althans voor korte tijd. Deze gedachte is niet gegrond op een 
overdreven waardering voor de kracht van het Rode leger. De 
voorstelling van een zeer sterk Rood leger is stellig erg ver: 
breid onder de oprechte of door Moscou betaalde "vrienden 
van de Sowjet~Unie", die in de laatste jaren zo talrijk zijn 
geworden. Uit zuiver militair oogpunt zou een bondgenoot> 
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schap met Stalin voor de Westerse democratiën geen bijzon. 
der grote steun zijn geweest, de berichten van het Finse 
strijdtoneel bewijzen dat genoeg. Doch men moet ook weer 
niet in het andere uiterste vervallen en het Rode leger als 
van nul en gener waarde beschouwen. Op het ogenblik heeft 
de Sowjet.Unie bijna vier en een half millioen man onder de 
wapenen, en alleen dit feit al maakt, dat elk van de oorlog. 
voerende landen deze millioenen liever aan zijn zijde wenst 
te zien, dan aan de kant van den vijand. 
Het verbond van Stalin met Frankrijk en Engeland zou 
zeker Polens vernietiging door Hitler niet verhinderd heb. 
ben, als deze ondanks alles besloten had het aan te vallen. 
Maar het staat vast dat met zo'n verdrag voor ogen, Hitler 
het nooit gewaagd zou hebben de vijandelijkheden te begin. 
nen. Onder dergelijke omstandigheden een oorlog in te gaan, 
was in strijd met de lessen die Hitier uit de oorlog van 1914 
getrokken heeft : Duitsland kan niet op de overwinning ho. 
pen, wanneer het gelijktijdig in het Oosten en het Westen 
strijdt. En wat nog belangrijker is, ook de generale staf en 
a]]e nationaal .denkende Duitsers zijn van die mening. Ja, deze 
opvatting behoort geheel en al tot Duitslands nationale pro. 
paganda, met inbegrip van de nationaabsocialistische. Men 
treft haar in alle geschriften over dit onderwerp aan en zij 
zit stevig in de hoofden gestampt van de grote massa die de 
Hitlerbeweging tot zich heeft getrokken. In die condities kon 
alleen een krankzinnige de oorlog wagen, en de ongemene 
behendigheid waarmee Hitler zijn spel speelt, staat ons juist 
niet toe hem als krankzinnig te beschouwen. Trouwens. als 
zulk een vlaag van waanzin zich van Hitler meester mocht 
maken, dan zou hij gauw onschadelijk gemaakt worden, want 
zijn omgeving is ook niet van zeker begrip gespeend. 
Dat alles wist Stalin heel goed, net zoals hij heel goed wist 
wat het voor Hitler betekende op het laatste ogenblik voor 
de oorlog terug te deinzen: dat zou diens einde zijn geweest. 
De gehele politiek van den Führer was één voortdurende 
chantage. Hij deed niets dan speculeren op de uiteenlopende 
belangen die er bestonden binnen de landen van zijn tegen. 
standers, evenals op die welke er waren tussen deze landen 
onderling. Daaraan heeft Hitler zijn buitenlandse successen te 
danken. Deze successen volgden elkaar op, zolang zijn tegen. 
standers zich niet goed rekenschap gaven van de toestand en 
zich niet poogden aaneen te sluiten, met terzijdestelling van 
hun eigen geschilpunten, om een dreigend gevaar te bezwe. 
ren, het gevaar van het nationaal.socialisme. 
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Het beslissend ogenblik in de geschiedenis van de vorming 
van het anti-Hitlerblok werd de bezetting van Praag. Dit blok 
kreeg vaster vorm in de periode Juli-Augustus. De herhaalde 
pogingen van Hitler om de binnenlandse tegenstellingen in de 
landen van zijn tegenstanders tot zijn voordeel uit te buiten, 
bereikten niet meer het gewenste resultaat. De chantage 
bracht niets meer op. Zich in het onvermijdelijke schikken, 
ophouden met zijn overwinningen, was Hitler onmogelijk 
zonder zijn eigen zwakheid aan de wereld te tonen, want wie 
ZOu voortaan dezen meester in de chantagekunst nog ernstig 
hebben genomen? 
Maar Hitler was niet slechts .0P zoek naar successen in het 
buitenland om derwille van die successen alleen. Hij had ze 
ook nodig vanwege hun terugslag op het binnenland, op 
Duitsland zelf. De klassentegenstellingen en die tussen aller
hande belangen zijn geenszins verdwenen onder de Hitler; 
dictatuur; men vindt ze terug in de economie van de staat, 
waarin ze teruggedrongen zijn. Zes jaren haat-propaganda 
zijn er niet in geslaagd de humanitaire ideëen, door de voor
afgaande geslachten gevormd, uit te roeien. Talrijke anti
Hitleriaanse elementen zijn verborgen in Duitsland aanwe
zig. De redenen tot ontevredenheid zijn er in overvloed. Om 
het land onder het juk te houden, moet Hitler het zo nu en 
dan als aan een hond een been toewerpen; een overwhming 
in het buitenland behaald; dat moedigt de ijver aan van het 
"keurcorps", dat aan zijn dictatuur ten grondslag ligt. Het is 
deze noodzaak geweest, om met de binnenlandse toestand 
rekening te houden, die Hitler naar nieuwe avonturen dreef, 
hoewel hij wel moet hebben begrepen hoe gevaarlijk het voor 
hem waS om zo het geduld van zijn tegenstanders op de proef 
te stellen. 
Het is dus duidelijk dat het ophouden van zijn buitenlandse 
successen vast en zeker binnenlandse moeilijkheden en troe
belen tot gevolg moest hebben. Men zou een ontbinding van 
het régime hebben meegebracht, en een des te snellere ont
binding naarmate de tegenslag in het buitenland zou toene
men. Men moet daar trouwens niet de gevolgtrekking uit 
maken dat Hiders einde in dat geval nabij zou zijn geweest 
en niet gevolgd door enige pijnlijke stuiptrekkingen; wij den
ken. hierbij niet aan Duitsland maar aan zijn naburen. Even
als de vliegen kwaadaardig worden, wanneer zij hun einde 
voelen naderen, evenzo zou de Führer het toneel niet verla
ten hebben dan na nog een gemene zet. Maar één ding is 
zeker: als hij in Augustus was teruggedeinsd, zou de machts-
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"Bubi" Forster met een nazi-delegatie uit Donzig te Londen (15 Juli 1938) 

verhouding ten nadele van Hitler gewijzigd zijn en zou de 
later begonnen worsteling minder zwaar voor zijn tegenstan~ 
ders geweest zijn. 
Dat alles wist Stalin beter dan wie ook, want zijn inlichtings~ 
bronnen zijn uitstekend. Als hij werkelijk de gevaren van een 
oorlog had willen vermijden, behoefde hij slechts een ding te 
doen: zich met Frankrijk en Engeland te verstaan. Door het 
verbond met Hitler te tekenen, heeft hij getoond niet de 
vrede, maar de oorlog te zoeken en ook in die oorlog beslo~ 
ten te zijn de zijde van Hitler te kiezen. 
Onze opvatting van de rol die Stalin gespeeld heeft in de zo 
beslissende dagen van eind Augustus, wordt bevestigd door 
een diepgaande studie van de verschillende documenten die 
op dat tijdperk betrekking hebben. Degenen die over die his~ 
torische dagen schreven, hebben bij ons weten, de rol van 
Stalin niet aan het licht gebracht. Wij menen dan ook dat 
het niet onnuttig is, hier wat langer bij stil te staan. 

Het spreekt vanzelf dat voor Hitler het verbond met Moskou 
vooral een wapen was dat zijn aanval op Polen moest verge~ 
makkelijken. De ontwikkeling van de gebeurtenissen toont 
op zichzelf al een rechtstreeks verband tussen het optreden 
van de nazi~beweging in Dantzig en de besprekingen over het 
sluiten van het verdrag te Moskou. Trouwens, in Duitsland 
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schoof men dit niet onder stoelen of banken en legde men 
er zelfs de nadruk op. Dat is te bespeuren in de rede van 
Rijksminister Frank, de 23ste Augustus te Zoppot uitgespro~ 
ken, haast op hetzelfde uur waarop von Ribbentrop per 
vliegtuig naar Moskou vertrok. Verwijzend naar het verdrag 
dat op het punt stond getekend te worden, verklaarde Frank 
dat voortaan "onze Duitse broeders" in Dantzig zich niet 
meer door het Reich in de steek gelaten moesten voelen. En 
de dankbaarheid waarvan hij in zijn rede getuigde jegens den 
Wijzen Führer klonk als een dankbetuiging tegelijkertijd aan 
het adres van Stalin. Wat de benoeming van Forster als hoofd 
van Dantzig betreft (benoeming die de eerste duidelijke 
schending door Duitsland was van het statuut der Vrije 
Stad en die de vreedzame oplossing van de kwestie onmoge~ 
lijk maakte), zij werd werkelijkheid enkele uren na de teke~ 
ning van het verdrag. Immers, de 24ste Augustus om 1 uur 
deelt von Ribbentrop Hitier het verheugende feit mede en 
's morgens publiceert het D.N.B. de benoeming van Forster. 
Men verwachtte haar trouwens sinds enige dagen. Forster 
had haar al aangekondigd door een toespeling in zijn rede 
van 20 Augustus. Maar Hitler ging er niet toe over dan na de 
handtekening van Stalin verkregen te hebben, die hem een 
borg was voor de houding van de U.S.S.R. 
Maar interessanter nog dan dit causaal verband tussen de ge~ 
beurtenissen is het om de houding van Stalin na te gaan in de 
week die de tekening van het verdrag scheidt van de aanval 
op Polen. Laten we beginnen met op te merken dat de bron~ 
nen ons heel slecht inlichten. De belangrijkste van hen, en 
tevens de meest geloofwaardige - het "Blauwboek", het 
"Witboek" en de artikelen in de "Petit Parisien" -, die het 
gebeuren van die week behandelen, reppen met geen woord 
van het doen en laten der Russische diplomaten in die 
dagen, alsof deze met de handen over elkaar gezeten hadden. 
Enige punten kunnen echter met een zekere mate van zeker~ 
heid naar voren gebracht worden. 
De week van 25 tot 31 Augustus is te Berlijn in een atmosfeer 
van ingewikkelde en verborgen strijd verlopen, waarvan de 
bijzonderheden ons eerst in de toekomst onthuld zullen wor~ 
den. Maar het laat geen twijfel over dat volgens het oor~ 
spronkelijke plan de inval in Polen moest geschieden onmid~ 
dellijk na de tekening van het verdrag. Op het tijdstip waar~ 
op von Ribbentrop zich te Moskou bevond, lieten "welinge~ 
lichte personen" uit de omgeving van HitJer, aan de Amerk 
kaanse en Engelse journalisten weten, dat alles voor de aan~ 
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val gereed was en dat de Führer slechts "op het knopje be~ 
hoefde te drukken". Het begin van de vijandelijkheden tegen 
Polen, was, naar alle waarschijnlijkheid, vastgesteld op de 
26ste of 27e Augustus. Wij herinneren tot staving van deze 
veronderstelling aan het afsnijden van alle lucht~ en telefo:. 
nische verbindingen en aan vele andere door Duitsland op 
26 Augustus genomen maatregelen, die gemeenlijk het ingaan 
van een oorlogstoestand betekenen. Het is slechts op het 
allerlaatste ogenblik dat het vastgestelde plan herroepen 
werd. En de voortreffelijk ingelichte schijver van de art:ke~ 
len in de "Petit Parisien" tekent erbij aan dat de order tot 
uitstel van de aanval zo laat gegeven is, dat op enkele plaat~ 
sen welke zij niet op tijd heeft kunnen bereiken, patrouilles 
van de Reichswehr de vijandelijkheden begonnen zijn, en zo 
"grensincidenten" hebben uitgelokt. 
De Italiaanse kranten schrijven dit uitstel van de vijandelijk~ 
heden uitsluitend toe aan de tussenkomst van Mussolini. Wij 
vinden ' het moeilijk te geloven dat dit de enige reden was. 
Hitler's geestesgesteldheid kennende, is het gerechtvaardigd 
te menen dat Hitler nog om vele andere redenen kon aar:. 
zelen, op een ogenblik waarop de breuk met Engeland zeer 
dreigend scheen (immers de antwoorden van Engeland en 
Frankrijk, aan Hitler de 25ste Augustus medegedeeld. en 
meer nog de bekrachtiging door Engeland van het verdrag 
met Polen, lieten geen plaats meer voor enige twijfel). 
Niettemin lijkt ons de grote en zelfs beslissende rol die 
Mussolini door zijn tussenkomst speelde, onweerlegbaar. 
Want weliswaar verwachtte de Duitse diplomatie een grote 
spanning in de betrekkingen met Engeland en Frankrijk, 
maar men mag aannemen dat ze deze nieuwe houding van 
Italië niet voorzien had. Ware 't anders geweest, dan hadden 
de verantwoordelijke nazi~leiders, zowel als de Duitse pers 
niet met zoveel gezag verkondigd dat in de komende strijd, 
Duitsland en Italië hand in hand zouden gaan (zie b.v. de 
reeds genoemde rede van Frank te Zoppot). 

Mussolini heeft inderdaad gedurende die dagen een grote 
voortvarendheid aan de dag gelegd. De telefoonkabel die 
Rome met Berlijn verbindt was geen ogenblik buiten gebruik, 
terwijl Attolico en van Mackensen - moderne Mercurii -
meerdere malen per dag Hitler en Mussolini de wederzijdse 
telefonische mededelingen overbrachten. Zonder hier nu 
de redenen na te gaan, die hem daartoe brachten, kunnen we 
toch vaststellen dat Mussolini al zijn krachten inspande om 
Hitler van de noodlottige stap af te houden. 
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Men had een ogenblik kunnen geloven dat zijn pogingen 
met succes bekroond zouden worden. Inderdaad werd de 
order voor de aanval op Polen ingetrokken. Hitler stemde 
erin toe de terugkeer af te wachten van Henderson, die hem 
het antwoord van Engeland moest brengen. Het onderhoud 
dat vervolgens plaats had, verliep in een tamelijk vriend~ 
schappelijke atmosfeer (Henderson). Hitler was niet ontevre~ 
den over het antwoord. Het liet de mogelijkheid open voor 
een vrij ruime overeenkomst tussen Engeland en Duitsland 
en hield voor het laatste land de belofte in van een tussen~ 
komst van Engeland bij de Poolse regering, om haar punten 
aan de hand te doen waarop zij zou kunnen toegeven. HitIer 
eiste de terugkeer van Dantzig naar Duitsland, een volks~ 
stemming in de Corridor en "grenswijzigingen" in Silezië. 
Henderson was na dit onderhoud nogal optimistisch gestemd. 
Men mag aannemen dat de door HitIer gedane eisen met 
volledige instemming van Italië waren opgesteld, want de 
Italiaanse pers legde er voortdurend de nadruk op dat het lot 
van de vrede voortaan afhing van Engeland, dat nu alleen 
verantwoordelijk was voor de toekomst. 
Het zwakke punt van het onderhoud was Hitler's weigering 
om terstond zijn voorwaarden vast te stellen. Hij wenste de 
Engelse nota nader te bestuderen en beloofde een schrifte~ 
lijk antwoord voor de volgende dag. Dat antwoord werd 
Henderson de 29ste Augustus om 19 uur 15 overhandigd. 
"Gedurende dat onderhoud was Hitler heel wat minder rede~ 
lijk dan de vori!!e dag" (Henderson). "Hij was geprikkeld, 
nerveus en bits", zegt de "Petit Parisien". Zijn eisen aan~ 
gaande Polen waren groter geworden en - wat ernstig was -
hij vroeg de Poolse regering een gevolmachtigde naar Ber~ 
lijn te zenden om het verdrag te tekenen, hetgeen voor Polen 
op een overgave neerkwam. Tegelijkertijd bevatten deze 
nieuwe voorwaarden een vrij zonderling voorbehoud: de 
Duitse regering weigerde iedere eventuele grenswijziging met 
Polen zonder voorafgaand ovedeg met de U.R.S.S. 
Dat was het beslissende ogenblik. Daarna kon het geschil 
enkel nog door wapengeweld beslt!cht worden. Henderson en 
Coulondre werden niet meer door HitIer ontvangen. Von 
Ribbentrop werd aanmatigend. Zijn gedrag gedurende het 
onderhoud met Henderson op 30 Augustus wordt algemeen 
beschouwd als zonder weerga in de geschiedenis der diplo. 
m~üieke betrekkingen. 
Wat is er dan gebeurd tussen de 28ste om 22 uur 30 en de 
29ste om 19 uur 15, dat HitIers humeur en Duitsland's posi~ 
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De Opperste Raad van de Sovjet-Unie vergadert 

tie zozeer heeft veranderd? De betreffende geschriften ver~ 
schaffen ons geen enkele inlichting. Maar wij kunnen er de 
uitleg in ontdekken als we de houding van Stalin nagaan: 
deze blijkt Duitsland een ultimatum te hebben gesteld. 

Direct na het tekenen van het Duits~Russich verdrag, kon~ 
digde Moskou een buitengewone zitting aan van de Opperste 
Raad, op 28 Augustus. De correspondenten van de Europese 
kranten lieten uit Moskou weten dat de zitting heel kort zou 
zijn, want de dagorder bevatte alleen de bekrachtiging van 
het verdrag. Een telegram van "Havas" van de 28ste Augus~ 
tus meldde dat "de buitengewone zitting, bijeengeroepen om 
het Duits~Russische verdrag te bekrachtigen" (men merke op 
dat het van geen enkel ander pun~ van de agenda spreekt) 
zou bijeenkomen om 14 uur en dat om 16 uur de bijeenkomst 
van de nationaliteitenraad zou' plaats vinden. De avond van 
dezelfde dag liet een ander Havas.telegram weten dat "in 
een zitting die 5 minuten geduurd heeft, de Opperste Raad 
van de U.S.S.R. het Duits.Russische verdrag bekrachtigd 
heeft. " 
In hoeverre deze zo aangekondigde berichten op waarheid 
berustten (de officiële inlichtingen luidden geheel anders), 
weten we niet. Maar wat voor ons van belang is, is de tegen. 
spraak die Moskou de volgende dag gaf. Immers, de ochtend. 
bladen van 29 Augustus gaven twee démentis uit Moskou. 
De eerste van een correspondent van "Havas" die zijn ver. 
gissing herstelde: het verdrag was, naar hij zei, nog niet be. 
krachtigd ; daar op de agenda van de zitting nog andere zeer 
belangrijke punten stonden, had de Opperste Raad geen ge. 
legenheid om tot de bespreking van het verdrag over te gaan, 
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voor de lste September. De andere tegenspraak kwam van 
het agentschap "Tass" en is al even veelbetekenend. Wij 
moeten ons hier herinneren dat 14 dagen eerder, op het ogen~ 
blik waarop Moskou in de beste termen was met de door 
Frankrijk en Engeland gezonden militaire missies, de Euro~ 
pese pers ervan op de hoogte werd gesteld dat de Sowjet~ 
regering, verlangend Polen een bewijs van zijn welwillende 
houding te geven, besloten had zijn troepen van de Poolse 
grens weg te nemen, om Polen de gelegenheid te geven al 
zijn krachten tegen Duitsland samen te trekken. De pro~ 
bolsjewistische pers had veel reclame met dit bericht ge~ 
maakt: Aan Stalin's bedoelingen viel niet meer te twijfelen
zo zeide zij -, nu hij zo duidelijk blijk gaf tegen Hitler te 
willen strijden. Welnu, de 28ste Augustus haaastte "Tass" 
zich dit oude bericht formeel tegen te spreken, en aan te 
konuigen dat de Sowjet.troepen niet alleen niet van de 
Poolse grens verwijderd waren, maar dat ze, gezien de ernst 
van de internationale toestand, zelfs versterkt waren. 
Als we ons nu herinneren dat die twee telegrammen juist 
verzonden werden op de dag dat Hitler aarzelende was en 
zich afvroeg, of hij er per slot van rekening niet beter aan 
deed met Engeland tot een vergelijk te komen, oplossing 
waartoe Musolini hem met aandrang aanspoorde, dan wordt 
de betekenis van deze door Stalin geïnspireerde "démentis", 
volkomen duidelijk. Het vergelijk waarvoor Mussolini ijverde 
(we laten hier de vraag terzijde, in hoeverre het aannemelijk 

was voor Enge~ 
land en Frank~ 
rijk), bezorgde 
Hitler grote voor~ 
delen, vergrootte 
het internationaal 
aanzien van Mus~ 
solini aanmerke~ 
lijk, maar liet 
Stalin om zo te 
zeggen platzak 
naar huis gaan. 
Deze immers ver~ 
loor er veel bij. Al 
de valsheid van 
zijn spel waarmee 
hij geprobeerd had 
om door te gaan 

Bijde voorlaatste verjaardag 
van de October - revolutie 
werd het Duitsche régime 
in de optocht aldus uitge
bee'ld. 
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voor een voorvechter in de strijd tegen Hitler, kwam door 
het verdrag van 23 Augustus aan de dag. Zijn gezag in de 
democratische kringen was zodoende ernstig geschaad. De 
overal verspreide aanhang van Stalin kreeg een gevoelige 
schok en de onthullingen die niet op zich zouden hebben 
laten wachten, zouden deze schok in een ware ramp ver
anderd hebben. Stalin kent zeer goed het woord van Machia
velli: "gevaarlijk is het een laffe daad van gering belang te 
begaan, want iedereen merkt het onmi:ddellijk op, maar één 
van groot allure versuft de mensen als kregen ze een slag op 
hun hoofd, zij beneemt hun ieder onderscheidingsvermogen, 
en eerst veel later bemerken ze dat ze er het slachtoffer van 
zijn geworden." Het verdrag van 23 Augustus bracht Stalin's 
trouweloosheid terug tot de-omvang van een laffe daad van 
klein belang, en dat kon hij niet dulden. Hij heeft stellig 
een ultimatum aan Hitler moeten overwegen. Deze moest 
de oorlog beginnen, als hij niet Stalin van zich wilde los
maken. Hoewel het geheim was, werd aan dit ultimatum, nieV 
temin kracht bijgezet door openlijke waarschuwingen. Deze 
waarschuwingen waren nu juist de twee démentis uit Mos
kou. De eerste zei aan Hitler: weet dat ik nog niet gebonden 
ben, en als je weigert de oorlog te beginnen (het is meer dan 
waarschijnlijk dat deze voorzien was in het verdrag van 23 
Augustus), dan kan niets me verhinderen het verdrag op te 
zeggen en me aan de zijde van je vijanden te scharen. En het 
tweede démenti vroegde eraan toe: als je aarzelt om militaire 
redenen, weet dan dat het Rode leger aan de Poolse grens 
versterkt IS, en dat het gereed is om Polen op ieder gewenst 
ogenbiik aan te vallen. 
Dat dit de enige aannemelijke verklaring is van de door Stalin 
geïnspireerde "tegenspraken", kan men nog elders zien. Die
zelfde 29ste Augustus, seinde de correspondent van de "Daily 
Telegraph", een van de best ingelichte journalisten te Mos. 
kou, bij het bericht van de vertraging in de bekrachtiging van 
het verdrag, ook de verklaring ervan die de ronde deed in de 
buitenlandse kolonie te Moskou. De Sowjet-regering - zo 
zeide hij - "stelde expres de bekrachtiging uit, want zij had 
liever dat de oorlog, als zij plaats moet hebben, uitbrak vóór 
die bekrachtiging; de regering kon zodoende, ' indien nodig, 
haar houding herzien." Wij weten op welke wijze zulk 
nieuws de vreemdelingenkolonie binnenkomt. Een ambtenaar 
van de Gepeoe of van het Commissariaat van Buitenlandse 
Zaken komt een van de leden van de buitenlandse kolonie 
tegen, na van zijn superieur nauwkeurige aanwijzingen ont-
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Het einde van een mythe 

vangen te hebben 
(bij voorkeur 
schriftelijk, want 
na de terechtstel~ 
lingen der laatste 
jaren durft geen 
ambtenaar en zelfs 
ook geen dokter 
meer bij een 
vreemdeling te ko~ 
men zonder een 
schriftelijk bevel, 
door de Gepeoe 
afgeleverd), en bij 
deze ontmoeting 
geeft hij hem in 
een "openhartig" 
onderhoud een 
denkbeeld van 
wat zich afspeelt. 
Trouwens, niet 
alles was onjuist 
in de uitleg van 
de correspondent 
van de "Daily 
Telegraph". Stalin 
stond werkelijk op 

het punt met Hitler te breken, en dat niet in het geval dat de 
laatste de oorlog begon, maar integendeel, in het geval hij 
weigerde die te beginnen. 
Echter viel een breuk niet meer te vrezen. Hitler heeft toe~ 
gegeven. Stalin heeft stellig in de omgeving van Hitler trouwe 
vrienden moeten hebben, buiten von Ribbentrop. Wij hebben 
gezien hoe Hitier de 29ste 's avonds van toon veranderd was 
tegenover Henderson. Zijn schriftelijk antwoord op de 
Engelse voorstellen was onverzoenlijk. Het stond aan Polen 
24 uur toe voor de komst van een speciale gezant te Berlijn, 
en het bevatte het voorbehoud betreffende het raadplegen 
van de U.S.S.R. De 30ste Augustus richtte Henderson zich 
meerdere malen tot Hitler en von Ribbentrop.Alleen de laab 
ste ontving hem te middernacht. Gedurende dit onderhoud 
wilde de Rijksminister zich zelfs niet de moeite getroosten 
om duidelijk de 16 punten voor te lezen, die vervat waren in 
het Duitse ultimatum aan Polen; een zonderling ultimatum, 
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dat de makers reeds als afgewezen beschouwden, nog voor 
ze het aan degene voor wien het bestemd was, hadden over~ 
handigd. "Dat is van geen belang nu", brak von Ribbentrop 
af, die het onderhoud trachtte te verkorten, "het is te laat." 
Het was inderdaad te laat. De geheime overeenkomst met 
Stalin was naar alle waarschijnlijkheid op het ogenblik ge~ 
sloten. De 31ste Augustus om 20 uur ]5 bekrachtigde de Op~ 
perste Raad het verdrag, - niemand herinnerde zich meer de 
dringende aangelegenheden die zouden verhinderen om het 
verdrag voor de 1ste September te bespreken. Dezelfde dag 
werd het te Berlijn bekrachtigd. De hernieuwde pogingen 
van Mussolini hadden geen enkele uitwerking meer. Hitler 
stemde erin toe Italië van zijn verplichting te ontheffen om 
aan Duitslands zijde te treden. Hij gaf er de voorkeur aan 
om in deze historische ogenblikken, naast Stalin op te 
marcheren. In de nacht van 31 Augustus op 1 September trok 
het Duitse leger Polen binnen. Aan Mussolini bleef niets 
anders over dan de Prins van Piémont tot opperbevelhebber 
van het Italiaanse leger te benoemen .... 
De toekomst zal ongetwijfeld bovenstaande schets van de 
gebeurtenissen enigszins wijzigen. Hij zal haar aanvullen, en 
van nadere bijzonderheden voorzien; hij zal haar ook op 
enkele punten verbeteren. Maar wij kunnen er niet aan twij~ 
felen of de toekomst zal, wat de hoofdzaak aangaat (name~ 
lijk: Stalin's rol), onze vermoedens niet anders dan be~ 
vestigen. Niet alleen heeft Stalin het verdrag met Hitler 
getekend en zo op de oorlog gewed; maar toen Hitler zich 
op het laatste ogenblik aarzelend betoonde, is hij, Stalin, het 
geweest, die Hitler iedere terugtocht heeft afgesneden, en hij, 
Stalin nogmaals, die hem gedwongen heeft de laatste stap te 
doen. Dat vermindert natuurlijk geenszins de verantwoorde~ 
lijkheid van Hitier. De gehele politiek van dezen laatste 
moest tot oorlog leiden, en hij bereidde er zich op voor, van 
het ogenblik af dat hij aan de macht kwam. Ook uit militair 
oogpunt valt in het verdrag van de 23ste Augustus de voor~ 
naamste rol dan ook aan Hitier te beurt. Men moet echter 
de verantwoordelijkheid van Stalin niet buiten beschouwing 
laten, en het zou verkeerd zijn haar stilzwijgend voorbij te 
gaan. Zijn handelwijze in de laatste dagen van Augustus is 
des te misdadiger omdat zij de bekroning is van een werke
lijk duivels spel, dat hij sinds verscheidene jaren speelde. In 
een volgend artikel zullen we trachten de draden van dit 
spel te ontwarren. 
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De Franse 

arbeidersklasse 

tiidens de OORLOG 
DOOR GEORGES LEFRANC (PARIJS) 

Zeer zeker kan men zeggen, dat het thans nog te vroeg is, 
om een beeld te geven van de Franse arbeidersklasse tijdens 
de oorl'Ûg. Toch is het goed, een zéér voorlopige balans op 
te stellen, al was het maar, om zich gemakkelijker te oriën. 
teren en enkele misvattingen recht te zetten, die in omloop 
zijn gebracht, hetzij te kwader trouw of door gebrek aan 
informatie. Achtereenvolgens zullen wij drie onderdelen 
bekijken: de psychologische verhoudingen, de juridische en 
de stoffelijke. 

J. De psychologische verhoudingen. 
De regering, aan het bewind 'Op 1 September 1939, was de 
zelfde als op 30 November 1938, tijdens de algemene staking. 
Wanneer men die beide data naast elkaar legt, zou men 
logisch tot de conclusie kunnen komen, dat er bij het uit. 
breken van de oorlog aanleiding was om sociale troebelen 
te vrezen. Toch hebben er in het geheel geen beroeringen 
plaats gehad, van geen enkele soort en in geen enkele streek. 
Zoals dat meermalen voortkomt in het maatschappelijke 
leven: de herinnering aan een vroegere spanning is niet ver. 
vlogen, maar verdrongen door nieuwe gevoelens, die krach. 
tiger werken en vooral ook veel algemener zijn. 
Deze toestand zou de regering hebben kunnen brengen tot 
de opvatting, dat er voorlopig, tot nader order, in Frankrijk 
geen sociale kwestie bestond. In menig 'Opzicht zou dat een 
zware beleidsfout zijn geweest. Gelukkig is deze vergissing 
,echter iliet 'begaan: welbewust heeft men gepoogd, een nieuw 
."levensklimaat" te doen ontstaan. Daartoe strekte stellig het 
accoord, gesloten op 7 October, in het Hotel Majestic.1

) 

1) Naar analogie met het "accoord_Matigon" heeft men later gesproken 
van het "accoord-Majestic". 
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In de werkkamer van Raoul Dautry, minister van Bewape
ning, kwamen tezamen: Lambert-Ribot, werkgevers.afge
vaardigde bij het Internationaal Arbeids-Bureau, Léon Jou
haux, arbeiders-afgevaardigde, Lenté, president van de 
Patroonsbonden in het metaal_ en mijnbedrijf, en Chevalme, 
één der secretarissen van de Metaalbewerkersbond. Zij 
ha'dden tot taak, om (zoals het officiële communiqué zegt) 
"de middelen te onderzoeken, om in alle werkplaatsen en 
fabrieken des lands die te maken hebben met de wapen
fabricage, de samenwerking en het vertrouwen te doen 
groeien, die van de eerste dag af waren ontstaan tussen den 
minister, de werkgevers, de kaders en de arbeiders". 
Op het eind van de onderhandelingen, gaat het communiqué 
voort, hebben de heren Lambert.Ribot, Jouhaux, Lenté en 
Chevalme hun volledige goedkeuring gehecht aan de vol
gende verklaring, waarbij zij wel handelen in hun persoon
lijke naam, maar er zich toch van bewust waren, de gevoe. 
lens tot uiting te brengen van de kringen waartoe zij behoren: 

"De taak, aan de legers van de Republiek de stoffelijke middelen te geven, 
om een overwinning te behalen ten koste van de minste smarten voor 
allen, kan slechts worden volbracht door het eenstemmig, diep en blijvend 
accoord van aller hart en streven. Niets staat een dergelijk accoord mecr 
in de weg en de formules, die er mee in tegenspraak staan, zijn verouderd. 
Wanneer er geen Fransman is, die dit niet diep voelt, dan is cr ook in de 
wereld geen enkele burger van een vrije natie, die niet weet en beseft, 
dat Frankrijk en Engeland geenszins strijden voor perSlOonlijke doeleinden, 
maar voor de toekomst van den mens zelf. 
Alle Fransen willen, dat uit de huidige worsteling niet slechts een beter 
Frankrijk voortkomt, maar ook een betere wereld. En alle burgers van 
vrije naties verwachten er van, voor de mensheid, een tijd van vooruitgang 
in de vrijheid, de eendracht en de eerbied voor persoonlijke en collectieve 
rechten. 
Deze sociale en menselijke vooruitgang, die slechts naar internationale 
doeleinden kan &treven als hij steunt op nationale grondslagen, moet wor. 
den voorbereid. Albert Thomas, eerste minister van Bewapening tijdens 
de oorlog van 1914 tot 1918 en later directeur van het Internationaal 
Arbeidsbureau, heeft aan dit laatste organisme tot zinspreuk gegeven: 
"Wanneer gij de vrede wilt, bereidt dan de gerechtigheid voor". De hui. 
dige omstandigheden maken, dat de Fransen, bezield door dezelfde gevoe. 
lens, eenstemmig deze gedachte aldus aanvullen: "Wanneer gij de vrijheid 
in de gerechtigheid wilt, werkt dan voor de overwinning"." 

En tenslotte deelt het communiqué mede, dat Lambert-Ribot, 
Jouhaux, Lenté en Chevalme "geheel accoord zijn geweest, 
om te erkennen, dat de verwezenlijking van een dergelijk 
program, waarbij de toekomst op het spel staat, geen ruimte 
kan laten, heden noch morgen, voor het najagen van zelf. 
zuchtige belangen noch voor de klassenstrijd, maar dat een 
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definitief samengaan vereist is, ten einde een nauwe en vol. 
ledige samenwerking te verkrijgen". Afgesproken werd, dat 
in de betrokken industrietakken vergaderingen zullen worden 
belegd, waar de bovengenoemde beginselen ten uitvoer zul. 
len worden gebracht, door samenwerking van arbeiders af. 
gevaardigden, werkgevers.gedelegeerden en fabrieksinspec. 
teurs. 
Het is duidelijk, hoe diep ingrijpend de hier geschetste uit~ 
spraken en afspraken zijn. En wanneer de secretaris van de 
Metaalbewerkersbond, Chevalme, de gevallen besluiten toe. 
licht in de Peuple van 12 October, laat hij uitkomen, dat het 
hier niet slechts een noodmaatregel geldt, maar zeer bepaal. 
delijk het begin van een nieuwe actie~moge1ijkheid der 
vakbeweging: het inzetten van een periode, waarin het 
belang der collectiviteit bewust als doel en richtsnoer zal 
gelden. Op 19 October sluiten de mijnwerkers zich bij deze 
gedachte aan en de volgende dag geeft het Verbondsbestuur 
machtiging aan het D.B., om de gesloten accoorden in de 
metaalnijverheid te "generaliseren", d.w.z. over te brengen 
op zoveel mogelijk andere industrieën en productietakken. 
Doch niet slechts "aan de top" wint deze gedachtengang 
veld: ook "aan de voet" wordt gestreefd naar verwezen. 
lijking, nu eens in bepaalde gewesten (zoals in het departe. 
ment van het Noorden), dan weer in bepaalde bedrijven, 
zoals in het metaalbedrijf van Parijs en omstreken. 
Natuurlijk is het nog te vroeg, om te voorspellen, welke 
blijvende consequenties deze politiek hebben zal. Veel zal 
afhangen van de toepassing in de practijk, doch de mogelijk. 
hèid bestaat, dat hieruit een nieuwe formule voortkomt van 
sociale organisatie. Het woord "tripartisme" is genoemd, en 
daaronder zou dan verstaan moeten worden: een maatschap. 
pijvorm, die het verouderde economische liberalisme achter 
zich heeft gelaten, doch zich tevens verre houdt van het 
"etatisme" met de, door allen gevreesde, verlammende 
gevolgen, die aan iedere staatsalmacht verbonden zijn - een 
maatschappijvorm dus, waarin het economische leven zou 
worden geleid door de verenigde vertegenwoordigers van 
staat, voortbrengers en verbruikers. Aldus zou de vrucht. 
baar gebleken opzet van het Internationaal Arbeids.Bureau 
een voorbeeld kunnen worden van de landelijke bedrijfs. 
organisatie. 

Il. De juridische verhoudingen. 
Intussen - wat is het lot geweest, bij het uitbreken van de 
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Vergadering van het Verbondsbestuur ; jouhaux zit tussen Bothereau en Racamond. thans 
beiden van hun functies ontheven 

oorlog en de spanningen die er uit voortkomen, van de veel~ 
omstreden sociale wetten~1936? Zijn ze te niet gedaan? Er 
was reden om het te vrezen, doch de kwestie is afgedaan 
bij de besluiten der regering van 16 November. Daarin wor~ 
den de volgende punten behandeld: 
A. De collectieve arbeidsovereenkomsJfen. Gedurende de 
vijandelijkheden blijven ze van kracht, voorzover ze niet 
strijdig zijn met de bestaande wetten en reglementen. 
Natuurlijk kunnen ze gewijzigd worden bij onderling over~ 
leg tussen arbeiders en werkgevers, of ook op verzoek van 
één der beide partijen, doch in beide gevallen moet zulk een 
herziening den minister van Arbeid passeren. Doel hierbij 
is, dat de "abnormaal lage" lonen in het vrije bedrijf zoveel 
mogelijk opgevoerd zullen worden, terwijl anderzijds, in de 
oorlogsindustrie, de regering regelend kan optreden wat de 
arbeidsvoorwaarden betreft. In het algemeen echter zal het 
loonpeil van 1 September 1939 als maatstaf en uitgangspunt 
worden aanvaard. De verplichting voor de ondernemers, om 
geen lonen uit te betalen onder het minimum of boven het 
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vastgestelde maximum, is van sancties voorzien: werkgevers, 
die zich aan over~ of onderbetaling schuldig maken, moeten 
het driedubbele van het te veel of te weinig uitgekeerde 
bedrag storten in het Solidariteitsfonds, terwijl het te veel 
betaalde voor de belasting niet mag worden opgevoerd als 
bedrijfslast. 
B. Arbeiders~vertegenwoordigers. Hier was de moeilijkheid, 
dat de regering enerzijds prijs stelde op het blijven function~ 
neren van een goede bedrijfs~democratie, doch dat ander~ 
zijds een aantal gekozen vertegenwoordigers, communisten, 
niet gehandhaafd konden worden. Bovendien zouden verkie~ 
zingen in de huidige omstandigheden aanleiding kunnen 
geven tot ongewenste agitatie. Men is dus overgeaan tot het 
aanwijzen van gedelegeerden - in opvolging van de verval~ 
len verklaarde communisten - door de vakorganisaties. 
Voor zover het de oorlogsindustrieën betreft, hebben deze 
aanwijzingen het fiat nodig van den minister van Arbeid. 
C. Betaalde vacantie. De oorlog is uitgebroken op een 
ogenblik, dat vele arbeiders nog geen gelegenheid hadden 
gehad, om hun vacantie te nemen. Het is in de huidige om~ 
standigheden onmogelijk, het werk alsnog te laten onder~ 
breken, terwijl bovendien een groot aantal arbeiders, die 
eveneens recht hebben op verlof, gemobiliseerd zijn. De 
regering heeft dus besloten, om aan beide groepen, gemobili~ 
seerden en achtergeblevenen, een schadevergoeding uit te 
keren, evenredig aan de duur der gemiste vacantie. Boven~ 
dien zal vier dagen vacantie worden gegeven aan de vrouwen 
van soldaten, die ontspanningsverlof genieten. 
D. Nieuwe verplichtingen Het zal aan de werkgevers ver~ 
boden zijn, arbeide'rs in dienst te nemen, die bij overheids~ 
decreet ter beschikking zijn gesteld van een of andere 
onderneming, zonder dat de autoriteiten hiertoe vergunning 
hebben verleend. De werkgevers moeten zich dus, bij het in 
dienst nemen van arbeiders, er van vergewissen, dat de 
betrokkene inderdaad vrij is van andere verplichtingen. 
Bovendien mogen de speciaal uitgekozen arbeiders (vrijge~ 
steld van militaire dienst, b.v. wegens bijzonder onmisbaar~ 
heid en vakbekwaamheid) niet worden ontslagen, zonder 
bijzondere toestemming van de betrokken overheid. 
Ziedaar de juridische kaders, waarbinnen de arbeid zal 
moeten worden verricht gedurende de vijandelijkheden. Wij 
beweren niet, dat de vak~actie hierdoor soms niet kan wor~ 
den belemmerd; het zou trouwens onmogelijk anders kunnen. 
Maar toch is in deze besluiten recht gedaan aan een zeer 
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belangrijke eis, door de vakbeweging sedert lang gesteld en 
niet verwezenlijkt bij het accoord~Matignon: n.l. de aan~ 
wijzing van arbeiders afgevaardigden door de sterkste orga~ 
nisatie. De vakbeweging - voor kort in 'Frankrijk nog ver~ 
boden en vervolgd - is dus thans een officieel erkende 
factor in het fabrieksleven geworden, evenals zij het reeds 
was in de industrieën, voor wat de uitwerking van collec~ 
tieve contracten betreft. Zeker bestaat tegen deze maatregel 
van patroonszijde een sterke onwil, doch terecht schrijft 
René Belin in de Peuple van 30 November, dat de kwestie 
der ondernemings~vertegenwoordigers de toetssteen zal zijn 
voor de verhoudingen tussen patroons~ en arbeidersorgani~ 
saties. 

IIl. De stoffelijke verhoudingen. 
Het is moeilijk, een algemeen oordeel te geven over de loon~ 
standaard. Er zijn grote verschillen tussen de streken en de 
bedrijfstakken. Abnormaal lage lonen komen nog voor, even~ 
als, in bepaalde beroepen, betrekkelijk zeer hoge. Enerzijds, 
immers, bestaat er in de Franse economie een "vrije" sector, 
die zich aan de controle van de staat onttrekt en waar de 
krachtverhoudingen tussen arbeiders en ondernemers dus de 
arbeidsvoorwaarden voor een groot deel bepalen. Anderzijds 
heeft de regering de andere "sector" onder haar toezicht 
genomen, daar, waar het bedrijf de levensbelangen van de 
economie zelve raakt. 
Wat de werktijden betreft: een verlenging van de arbeids~ 
week tot 60 uur is geoorloofd. Een decreet van 6 September 
had vastgesteld, dat de werktijden verlengd konden worden 
van 40 tot 45 uur, zonder verhoging van de betaling; de uren 
boven deze 45 zouden worden vergoed à 75 pct. van het uur~ 
loon, berekend op de basis van 1/4:, van het weekloon. De 
overige 25 pct. worden gestort in het Nationaal Solidariteits~ 
fonds en komen dus ten goede aan de militaire uitkeringen. 
Echter heeft de vak~actie in deze regeling een verandering 
weten aan te brengen. Voor personeel, bij de maand betaald, 
is de normale werkweek 43 uur, zodat de extra~betaling 
begint bij het 44e uur. Voor industrie~arbeiders begint deze 
extra~betaling reeds bij het 41e uur; deze bedraagt de volle 
loonsom, doch moet vermeerderd worden met 40 pct., door 
den werkgever te storten in het Solidariteitsfonds. 
N aast lonen en werktijden, staat het derde aspect dat wij 
moeten zien: de intensiteit van de gevergde inspanning. In 
dit opzicht was het natuurlijk nodig, zo spoedig mogelijk 
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een oplossing te brengen voor de meest dringende vraag~ 
stukken. Verscheidene officiële publicaties leggen het be~ 
haalde resultaat vast. Zo hebben de mijnwerkers in Septem~ 
ber 1939, ondanks de mobilisatie, die hun aantal verminderde, 
toch de tonnage~opbrengst der mijnen verhoogd. 
Intussen zal men hier met grote voorzichtigheid moeten te 
werk gaan: een ingespannen arbeid zal, wanneer hij te lang 
wordt voortgezet, tot resultaten leiden, tegenovergesteld aan 
die welke men wenst. De autoriteiten hebben dat ook in~ 
gezien en zijn er spoedig toe overgegaan, het aantal arbeiders 
in het mijnbedrijf te vergroten. 

Zo zijn, objectief medegedeeld, de verhoudingen van arbei~ 
dersklasse en arbeidersbeweging in het oorlogvoerende 
Frankrijk. Na het Volksfront~experiment, de daarmee ver~ 
bonden geestdriftige stromingen en smartelijke teleurstel~ 
lingen, is het niet aan twijfel onderhevig, dat thans in Franb 
rijk een nieuw experiment begonnen is, in een ander 
levensklimaat, maar even vruchtbaar en vol mogelijkheden. 
Niets zou onjuister zijn, dan zich voor te stellen, dat het 
Franse sociale leven zou zijn versteend in overleefde for~ 
mules. Doch het zou weinig minder verkeerd zijn, te menen, 
dat het land zich ontwikkelt in de richting van een fascisme, 
dat zich min of meer voor zichzelf zou schamen, maar dat 
toch de arbeidersmassa's onbeschermd zou uitleveren aan 
de willekeur van de werkgevers. De sancties, die men in 
bepaalde gevallen tegen de ondernemers heeft geprojecteerd 
en de bedenkingen daartegen van verscheidene bladen die in 
nauwe verbinding staan met de patroonswereld - ziedaar 
bewijzen van het tegendeel. . 
Tenslotte: welke problemen zijn er, die opgelost moeten 
worden, op straffe van mislukking over de gehele lijn? Ik 
persoonlijk zie er drie: 
Ie. Het probleem van de middenklassen, die, wanneer men 
geen maatregelen neemt, gevaar lopen, verzwakt en ver~ 
nederd uit de oorlog te voorschijn te komen. In dit opzicht 
bestaat er inderdaad een klaarblijkelijke wanverhouding 
tussen bepaalde arbeiderslonen en bepaalde "tractementen" 
in zogenaamd "vrije" beroepen. 
2e. Het probleem van de mythe, die de arbeidersklasse 
nodig heeft om haar verwachtingen en acties te voeden, in 
de zin, waarin Georges Sore! dat woord heeft gebruikt. Het 
is niet voldoende, een juiste politiek te voeren: een bezie~ 
lende politiek is nodig. In dit opzicht zou het omlijnen van 
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de oorlogsdoeleinden (een taak, waarvoor het misschien 
overigens nog te vroeg is) stellig een zeer gunstige weerslag 
hebben op sociaal gebied. 
3e. Het probleem van het psychologische levensklimaaf, 
onontbeerlijk voor het slagen van ieder experiment. De weg 
der samenwerking is voor de arbeidersbeweging betrekkelijk 
nieuw. Zeer waarschijnlijk zullen er over en weer fouten 
worden gemaakt, doch het zou noodlottig zijn, wanneer men 
ze niet erkende en terstond herstellen zou. Want daarbij zou 
alléén de bolsjewistische demagogie gebaat zijn. 

(Red.) Nadat Lefranc dit artikel beëindigd had, heeft de 
Verbondsraad van het Franse Vakverbond (C.G.T.) op 14 
Januari 1940 eenstemmig de volgende motie aangenomen, 
die wij, in aansluiting op het bovenstaande, niet aan onze 
lezers willen onthouden: 
"De Verbondsraad, voor het eerst bijeen na het uitbreken der vijande< 
lijkheden, verklaart, zich zeer duidelijk bewust te zijn van de tegen< 
woordige en toekomstige verantwoordelijkheden, die ten deel vallen aan 
de georganiseerde arbeidersklasse van Frankrijk. 
Hij verklaart opnieuw met warmte, ondanks de huidige tragedie waardoor 
de wereld eens te meer wordt geschokt, zijn geloof te blijven bewaren 
in een te vervolmaken mensheid, bij machte om de vrede te organiseren 
en de vrijheden te ontplooien. 
Hij hecht er aan, uit te spreken, dat de vakbonden, eenstemmig, met al 
hun krachten steun zullen verlenen aan iedere te wekken verwachting 
van een rechtvaardige en blijvende vrede. Doch de Verbondsraad ver< 
klaart tevens, dat de vredeswil der vakbonden niet zou mogen worden 
verstaan als een wil tot toegefelijkheid ("complaisance") jegens de 
fyrannieke en totalitaire regeringen, die de verantwoordelijkheid voor 
de oorlog dragen" . 

Op dezelfde vergadering werd een resolutie aangenomen met 
betrekking tot de Sowjet~Unie, waarin wordt vastgesteld: 
Ie. de pacifistische en on<politieke traditie van het Franse "syndicalisme". 
2e. het feit, dat de ondertekening van het Duits<Russische verdrag de 
agressie tegen Polen heeft mogelijk gemaakt. 
3e. dat de Sowjet<aanval op Polen hetzelfde karakter draagt als de 
Hitleriaanse agressies. 
4e. dat de onderwerping van de Baltische staten en de "uitzonderlijk 
laffe agressie tegen Finland een uitzonderlijk somber licht geworpen 
hebben op het oorlogszuchtige neo<imperialisme der Sowjets". 
Se. dat een aantal "militants" der vakbeweging dit alles, tegen de resolutie 
van het Verbondsbestuur in, hebben goedgepraat, hierdoor blijk gevend 
van onorganisatorisch handelen en van een "totale ondergeschiktheid" 
zijds aan een politieke partij, anderzijds aan een buitenlandse regering. 

En de conclusie uit deze opsomming is, dat de communis~ 
tische leden van Verbondsbestuur en D.B. van hun functie 
worden ontheven. 

171 



Het 

vraagstuk 

van 

I. Terugblik 

DR. J. VALKHOFF: 

in verband met het sociaal-democratisch 

begi nsel program 

Wij zullen in dit artikel het begrip "gezag" beperken tot 
"gezag in de staat" (en diens onderdelen). Buiten bespreking 
king blijven o.m. het gezag in het gezin, het gezag in het be~ 
drijf, hoezeer deze voor de individuen belangrijk zijn. De par~ 
lementair~democratische staat wordt gekenmerkt door het 
bestaan van meerdere politieke partijen, elk met een program 
als omlijnde formulering van verlangens. Hier gaat het om 
de S.D.A.P. als politieke partij in de staat met politieke 
werkzaamheid, geleid door beginselen, neergelegd in een 
beginsel program. Nader zal blijken in hoeverre een inspire~ 
rende theorie - en zo ja welke - in het beginselprogram, 
dat tot leidster voor onze beweging dient ("Grondwet", zegt 
Wiardi Beckman), tot uiting komt. Beperking tot de theorie 
en het beginselprogram uitsluitend van de S.D.A.P. is naar 
de omschrijving van het vraagstuk toegestaan. Toch zullen 
wij bij de mondelinge bespreking een vergelijking met enkele 
andere staatkundige partijen en bewegingen, hun beginsel~ 
programs en hun theorieën over het gezag in de Nederlandse 
staat niet geheel achterwege laten, daar dit gewenst is met 
het oog op de verhouding van onze partij tegenover andere 
georganiseerde groepen in de staat en eventuele samenwer~ 
king met deze. Tenslotte suggereert de omschrijving van het 
onderwerp een vergelijking met oudere beginselprograms van 
de Nederlandse S.D.A.P. en de daarin vervatte, althans tot 
uiting komende leren omtrent het gezag. 

Vooruitlopende wordt geconstateerd, dat de theorie van de 
huidige S.D.A.P. omtrent het gezag in sommige opzichten 
een andere is dan die van de vroegere, nog jonge S.D.A.P. 
Deze theoretische, in de beginselprograms tot uiting komende 
verandering kan niet goed begrepen worden zonder een 
helder inzicht in de feitelijke houding van de vroegere sociaal~ 
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democratie tegenover het toenmalig concreet gezag in de 
staat en die van de tegenwoordige sociaal~democratie tegen~ 
over het huidig concreet gezag in de Nederlandse staat. Een 
beschrijving van de veranderde feitelijke houding van de 
sociaal~democratie tegenover het staatsgezag en een verkla~ 
ring van deze verandering dienen daarom vooraf te gaan. 
In het Manifest van de XII apostelen (1894) wordt de staat 
met haar "bourgeoisregering" als driest "despoot" geschil~ 
derd: een heerschappij~organisatie tot onderdrukking. Het 
gezag in de staat wordt als onrechtvaardig gevoeld. De hou~ 
ding tegenover het gezag en de gezagsdragers is vijandig. 
Ditzelfde is het geval in het op het congres te Deventer (1895) 
aangenomen beginselprogram, dat kennelijk op het Erfurter 
Programm van 1891 gebaseerd is. Nadat de nadruk gelegd is 
op de scheiding der twee antagonistische klassen, waarbij de 
arbeidersklasse "van alle bezit ontbloot" en "totaal van de 
bezittende klasse afhankelijk" is, wordt in de 7e alinea ge~ 
sproken van de "tegenstand der bezittende klasse, die hierbij 
gebruik maakt van de staatsmacht om het bestaande econo~ 
mische stelsel te handhaven . ... " en in de 8ste alinea van de 
"klassenstrijd. . .. die zich zowel openbaart in de strijd ener 
zelfstandige arbeiderspartij om de politieke macht." M.a.w. 
het doel van de toenmalige staat was heerschappij en onder~ 
drukking. De houding tegenover dat gezag was vijandig. De 
nadruk ligt op de tegenstelling: de klassenstrijd. De arbei~ 
ders zullen pas later, in de toekomst, gezag uitoefenen. De 
afstand tot het deelnemen aan of zelf uitoefenen van gezag 
is nog groot. Immers: "Zoolang het den arbeiders nog (cursi~ 
vering van mij) niet mogelijk is de staatsmacht in handen 
te nemen, zal zij trachten alle politieke rechten te veroveren 
en deze te gebruiken, zoowel om a) het geheele proletariaat 
in den klassenstrijd te organiseeren, als om b) invloed te ver~ 
krijgen op de wetgeving ter invoering van onmiddellijke ver~ 
beteringen .... " (laatste alinea). Als direct doel wordt hier 
gesteld de verovering van alle politieke (N.B. 1) rechten 
voor de arbeidersklasse en ten gebruike door de arbeiders~ 
klasse, terwijl ook het doel dier rechten op zijn beurt gezien 
wordt uitsluitend met het oog op het proletariaat en de 
klassenstrijd. Wanneer dan ook in het strijdprogram van 
1895 (aangevuld 1897) volledige vrijheid van 1) vereniging en 
2) vergadering, van 3) woord, en 4) geschrift verlangd wor. 
den,i) geschiedt dit met het oog op de hierboven door mij 

1) Zie ook het Gemeenteprogram 1899, sub 9: "Afschaffing der bepalingen 
uit de politieverordeningen, die de vrijheid van betoging, vergadering en 
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met a) en b) aangeduide doeleinden. De vier genoemde 
rechten worden louter staatkundig gezien en zuiver utilitair 
als doelmatige middelen voor ons (het proletariaat) en onze 
klassenstrijd beschouwd. Van een meer principiële en alge~ 
mene waardeschatting i.v.m. de geestelijke vrijheid van den 
mens, van ieder mens, is geen sprake. Wel dient men bij het 
bovenstaande te bedenken, dat ook toen als fundamenteel 
doel van de klassenstrijd de uiteindelijke opheffing van de 
klassen en de klassenstrijd gezien werd. Een humanistisch 
element ontbrak dus niet geheel. De nadruk lag echter op de 
klasse, wat het tegenwoordige aanging. Zelfstandige abso~ 
lute waardeschatting van den mens ontbrak vrijwel voor het 
heden; bestond alleen voor later in verband met het einddoel. 
Wanneer hier nog aan toegevoegd wordt, dat Troelstra in 
zijn brochure van 1896 2

) schreef: "Als sociaaldemocraten 
zijn wij allereerst socialisten en daarnevens democraten", 
dient dit om er aan te herinneren, dat de S.D.A.P. altijd 
democratisch wilde zijn. Wel lette men op de volgorde door 
Troelstra gebezigd! De waardering der democratische rech~ 
ten - beter van enkele bepaalde dier rechten - was toen~ 
tertijd die van een groep, welke buiten de staat stond, nog 
macht veroveren moest. Zij geschiedde veel meer dan later 
in het kader van de klassenstrijd en louter staatkundig 
utilitair. 
De bovenomschreven, door revolutionaire ideologieën beïn~ 
vloede houding van de jonge sociaal~demokratie (als poli~ 
tieke partij van de toenmalige arbeidersklasse als machts~ en 
strijdklasse) tegenover het bepaalde gezag in de bepaalde 
staat van toen. met zijn toenmalige gezagsdragers en doel~ 
einden is niet moeilijk te verklaren. De arbeiders hadden 
geen medezeggenschap in de staat. De formeel~juridische 
gezagsdragers (in de ministeries, in de kamers etc.) waren 
personen buiten en boven de volksgemeenschap. Gezagsuit~ 
oefening was staatsrechtelijk of practisch gebonden aan het 
bezit. In 1890 waren van de 1.032.000 mannen boven de 25 
j aar slechts 295.000 of 28.6 % kiesgerechtigd voor de Tweede 
Kamer. Het eerste beginselprogram kwam nog vóór de Kies~ 
wet van Houten tot stand (1895). De Eerste Kamer was vol~ 
drukpers, in lokalen en op de openbare weg, belemmeren". Eveneens het 
Erfurter Programm (1891) in het absolutistisch keizerrijk Duitsland: "af
schaffing van alle wetten, welke vrije meningsuiting en recht van vereni
ging en vergadering beperken of onderdrukken". 
~) Troelstra (P. J.): De S.D.A.P. Haar ontstaan, doel en streven geschetst 
(1896). Zie ook de in hetzelfde jaar door Troelstra geschreven brochure: 
Wat willen de Sociaal.demokraten? 
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Tekening A. Hahn 

Het "gezag" 
in 1903 

gens de Grondwet van 1887 samengesteld uit de geldaristo
kratie en de ambtelijke aristokratie. Bekend is hoe deze 
laatste vóór de bezittende en tegen de bezitslozen wetsont
werpen (Lv.m. de eigendom, de sociale wetgeving en de be
lastingen) verwierp. De wetten werden gemaakt door de 
gezagsdragers, welke uitsluitend de bezittende klasse leverde 
en waren in het voordeel van de bezittende klasse. Tegen
over de slechte economische, sociale en culturele verhoudin
gen onder de arbeiders gedroeg de staat zich passief. In 
1894/95 bestond er nagenoeg nog geen sociale wetgeving, 
naar uit het strijdprogram 1895 blijkt. De houding van de 
toenmalige staat tegenover het economisch leven was nega. 
tief (individuele vrijheid, liberale economie, ongebreidelde 
concurrentie). Het doel van de staat was alleen handhaving 
van de orde en verdediging. Het staatsgezag deed nagenoeg 

175 

-~----------------
----~-



Louis Blane: "De Staat is de bankier der armen" 

niets om wantoestanden te vet:helpen. 
De privaatrechtelijke rechtsorde was op 
vrijheid gebaseerd: vrijheid van den 
eigenaar, contractsvrijheid, testeervrij. 
heid. Slechts bij uitzondering (b.v. bij 
de spoorwegwetgeving) kwam in de 19de 
eeuw ingrijpen van en binding door de 
overheid voor. 
De arbeiders waren als economisch 
zwakkeren van dit alles de dupe. Zij 
stonden alleen en waren op zichzelf 
aangewezen. Dit geïsoleerd staan be. 
invloedde de visie op het staatsgezag. 
Bij de stakingen vond men het staats. 

gezag met de politie, de marechaussée, de rijksveldwacht en 
de soldaten tegenover zich.3

) Geweld werd als het middel 
bij uitstek gauw door de bourgeoisie gebruikt. Verscherping 
van de klassenstrijd werd van socialistische kant gewenst 
geacht om de gelatenheid der arbeiders te breken en om de 
arbeiders in beweging te brengen. 
Wat de toenmalige staatsinrichting betreft, dient men nog te 
bedenken, dat de rechtsstaat nog slechts kort verworven was 
(de arresten van de Hoge Raad van 1879 (opp. de besluiten. 
regering) en de grondwetsherziening van 1887) en nog niet 
als levend gevoeld werd. Bovendien was het wantrouwen 
tegenover de uitvoerende macht nog verser op grond van 
betrekkelijk reëele ervaringen. Ook werd in de tijd van 
Deventer (1895) het vorstenhuis meermalen in de klassen. 
strijd gebruikt ("Weg met de socialen, leve Willem lIl", 
molestaties, Oranjefeesten). Mr. Verkade wees in E.D.D. 
1938 er op, hoezeer dit tot vereenzelviging van de heersende 
gezagsdragers met de heersende maatschappelijke verhou. 
dingen leidde. De legaliteitsleer t.a.v. de politie werd niet 
algemeen gehuldigd (1902). 
Verklaarbaar is dus het gevoel onder de arbeiders, dat men 
gehoorzaamde, omdat men zich wel moest onderwerpen aan 
het toenmalig gezag in de staat, doch dat dit laatste toch 
onrechtvaardig was. De noodzaak van gezag in het algemeen 
erkennend, aanvaardde men dit concrete gezag niet innerlijk; 
een later, ander gezag zou men dit wel doen. Maar dan 
moest men eerst de macht veroveren. De gedachte van de 

3) Als Troelstra in 1896 in zijn: Wat willen de Sociaal,demokraten? van 
de staatsmacht spreekt, zet hij er tussen haakjes achter: ,,(wetten, recht
banken, gevangenissen, politie, leger)". . 

176 



machtsverovering, waardoor de houding der socialisten 
tegenover het bestaand gezag afwerend en agressief was, was 
toen centraal. Zolang men zelf geen deel aan het gezag had 
- overheid en volksmassa heterogeen, dualistisch - bezon 
men zich vooral op de wijze van en de middelen tot de 
machtsverovering, welke ten doel had, om de tegenstand der 
kapitalistische klasse tegen de overbrenging der bedrijfsmld~ 
delen van particulier in maatschappelijk bezit te breken" 
Leidse program van 1912, vóór~laatste alinea). Een voor~ 
name taak van de eerste arbeidersafgevaardigden was critiek 
en protest. Voor de concrete problemen van de bestaande 
staatsrechtelijke organisaties had men toen nagenoeg geen 
oog. Ook in het Leidse program van 1912 vindt men geen 
uitwerking hiervan, laat staan iets over het wezen en de 
grenzen van het staatsgezag. Eerst moesten de machts~ en 
gezagsverhoudingen in de staat veranderd '-en andere betrek~ 
kingen tussen het overheidsgezag en het volk geschapen 
worden. 
Inmiddels is er inderdaad veel veranderd. In de tijd van het 
Leidse beginselprogram, dat in 1912, dus nog onder de Kies~ 
wet~Van Houten, opgesteld werd, hadden (in 1910) 854.000 
van de 1.352.000 mannen boven de 25 j aar kiesrecht, dus 
63.2 %. In 1938 is het percentage na de kiesreehtuitbreidingen 
van 1917 en 1919 gestegen tot 98.4 % (nu mannen èn vrouwen). 
Het kiesrechtvraagstuk van de beginselprograms 1895 en 
1912 - in verband waarmee toen vooral de drukpersvrijheid 
en het recht van vereniging en vergadering bezien werden, 
meer het politiek belang dan het beginsel in het oog houdend 
- is nu in staat, provincie en gemeente opgelost. "De invloed 
van de niet~bezitters in de vertegenwoordigende lichamen is 
steeds groter geworden." 4) 
Niet alleen in de vertegenwoordigende lichamen in rijk, 
provincie en gemeente, maar ook daarbuiten is deze invloed 
groter geworden. Men denke aan de veranderde verhouding 
tussen de huidige moderne vakbeweging en haar bestUllrders 
aan de ene kant en de landelijke en plaatselijke overheden 
aan de andere kant, en de invloed van deze op de staatswil, 
een staatkundige invloed, die zich na de wereldoorlog in 
steeds toenemende mate laat gelden bij de rechtsvorming 
(wetsontwerpen; delegatie: A.M.Y.B.'s), de uitvoering, de 
voorbereiding, het overleg, het advies, het hoger beroep. 
In wetten en ook feitelijk, buiten de wetten om, zijn deze 

4) Wiardi Beekman (H. B.): Doel en wezen der S.D.A.P., blz. 27 (1934). 

3 177 



invloed op en dit contact met het overheidsgezag aanwezig. 
Het aan ieder toekomend en tegen iedere aantasting gewaar~ 
borgd petitierecht is hierbij een belangrijk staatkundig 
grondrecht. Overleg en samenwerking met andere vakcen~ 
trales en vakbonden en trouwens ook met werkgeversorga~ 
nisaties heeft hierbij plaats. 
Door deze nog steeds toenemende directe (als formeel~juri~ 
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kiesrechtstrijd 
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dische regeerders~)) en ook indirecte, buiten.staatsrechtelijke 
beïnvloeding van en medewerking met het overheidsgezag 
is de door de staat geschapen en met behulp van de staat 
gehandhaafde rechtsorde reeds ingrijpend veranderd. Door 
de meer uitgebreide en meer levend gemaakte sociale wet~ 
geving is de werkgever veel meer dan vroeger gebonden. 
De sociale verzekering is uitgebouwd. De belangrijke rol van 
vakverenigingen en andere corporaties is bij dit alles con:: 
creet aanwijsbaar. De belastingpolitiek is veranderd. De staat 
heeft veel meer functies dan vroeger. De privaatrechtelijke 
rechtsorde is geleidelijk reeds socialer geworden en meer 
gedemocratiseerd. Er bestaan nu beperkingen van de civiel~ 
rechtelijke vrijheid der eigenaars en contractanten, welke 
vroeger ondenkbaar waren. De "mens" (opp. de "zaak") is 
in het moderne privaatrecht op diverse gebieden meer en 
meer naar voren gekomen. 
De huidige staat is de handhaver van deze, hier slechts even 
aangeduide nieuwe rechtsorde. Geen wonder, dat met deze, 
nog niet eens altijd voldoende besefte veranderingen ook het 
gevoel, de houding van het volk tegenover de concrete staat 
en het gezag in de staat zich wijzigde en dat men, hoezeer 
anti::kapitalistisch.gezind, in deze veranderde sfeer het staats:: 
gezag als rechtvaardiger is gaan voelen en meer is gaan waar:: 
deren. Ook al zijn er talrijke gewichtige wensen van onze 
kant voor de naaste toekomst: democratisering van de rech. 
terlijke machtG) (juist bij de grotere macht en grotere vrijheid 
van den tegenwoordig en rechter en het meerdere gezag, dat 
thans aan de rechtspraak toekomt), democratisering' van de 
Kamers van Koophandel (juist met het oog op hun toen,emen~ 
de betekenis, als gezag.uitoefende lichamen), democratisering 
van de weermacht (genoemd in ons strij,dprogram 1925 en 

~) In begin September 1939 had de S.D.A.P. 2 Ministers, 23 Tweede-Kamer
leden, 12 Eerste-Kamerleden, 1512 Gemeenteraadsleden, 178 Wethouders, 
4 Burgemeesters, 3 leden in de Economische Raad en 9 leden in de Hoge 
Raad van Arbeid. Men denke niet, dat wij de aantallen he~ belangrijkst 
vinden. De hier genoemde getallen, welke met talrijke voor d,iyerse raden, 
commissies, bureaux en andere instituten op economisch, sociaal en cultu
reel gebied vermeerderd zouden kunnen worden, zèggen echter , wel iets 
over de invloed op het staatsgezag; zij ·zijn een graadmeter. Herinnerd 
zij aan wat Troelstra in 1896 schreef: "daardoor raken onze mannen 
geheel thuis in het beheer dier maatschappij, die zij eerlang zullen moeten 
regelen; daardoor krijgen ook zij de invlQed op de lagere ambtenaren, 
p01itie, leger enz., die zo gewenst is voor een partij, die te eniger tijd van 
die instellingen zal moeten gebruik maken". De gelegenheid tot vorming 
der krachten is ten onzent reeds veel meer dan vroeger aanwezig. Het nut 
en de urgentie der kaderscholing springep hiermede.! tevens in het oog. 
6) Door Troelstra reeds genoemd in Theorie en bewegiT!g,. blz. 42. 
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thans meer dan ooit actueel), meerdere staatscontrole op de 
banken, om maar enkele van de vele zaken te noemen. 
Waar de arbeiders nu reeds veel meer dan vóór de wereld. 
oorlog aan het staatsbestuur deelnemen en zelf medeopbou. 
wen, zijn de positie van de socialistische arbeiders in de 
maatschappij en in de staat en ook hun positie tegenover de 
andere groepen van de bevolking in de staat niet meer die 
als omschreven in § 1, 11 en 12 van het Leidse beginsel. 
program. Samenwerking met andere groepen van gedeeltelijk 
gelijkgezinden is terzake van concrete politieke doeleinden 
noodzakelijk en geboden. Compromissen met handhaving der 
grondbeginselen zijn gewenst. De partij en de vakbeweging 
zijn hiermede ook van karakter veranderd. De in vroegere 
beginsel programs geformuleerde tegenstelling bourgeoisie. 
proletariaat is te simplistisch. In de plaats van arbeiders. 
klasse in engere zin komen nu alle werkers, het arbeidende 
volk in zijn geheel. 
Waar de staat naar zijn vorm en naar zijn taken nu niet meer 
de oude "Obrigkeitsstaat", doch meer ook onze staat (Jaurès7

)) 

is, verkeren wij ook niet meer in de vroegere strijdpositie 
tegen de staat. Volk en overheidsgezag zijn nu reeds (door 
veranderde staatsinrichting, economische orde en rechtsorde) 
minder dualistisch en antagonistisch. Door deze sfeer van 
meerdere homogeniteit is de geestesgesteldheid veranderd en 
wordt het gezag ook door de grote massa als rechtvaardiger 
gevoeld. Noch het Deventers, noch het Leidse program lieten 
zich, zoals gezegd, over concrete problemen van het staats. 
gezag uit. Thans zijn wij wel gedwongen ons positief, con. 
creet en constructief, met de vele vraagstukken van de 
huidige staat en die van de naaste toekomst bezig te houden. 
Zeker is dit het geval, waar wij de staat democratisch willen 
houden. De dictatuur simplificeert de problemen, doch dit is 
naar ons aller mening verkeerd. 
De hier boven beschreven verandering in zake de aanvaar. 
ding van het concrete gezag door de sociaal.democratie, is 
'causaal uit de gewijzigde machtsverhoudingen te verklaren. 
De veranderde houding is niet beginselloos, doch principieel 
verantwoord volgens het altijd gehuldigd beginsel, dat men 
zijn houding tegenover elk bepaald gezag concreet, d.w.z. 
"op de werkelijke omstandigheden berekend" 8) te bepalen 
heeft. Door de oude sociaal.democratie op het einde van de 
vorige en in het begin van onze eeuw werd het bestaand 
7) Ook een bestudering van de meerdere betekenis der beginselen van 
Jaurès tegenover de Marxistische wordt hier warm aanbevolen. 
8) Troelstra (P. J.): Theorie en beweging, bL 38 (1902). 

180 



(burgerlijk) staatsgezag als onrechtvaardig gevoeld en zij 
stond er afwijzend tegenover, terwijl zij een later (proleta~ 
risch) staatsgezag na de machtsverovering wel zou aanvaar~ 
den. Na de machtsverovering, waarbij menigeen aan een 
breuk (discontinuïteit) dacht; derhalve was de afstand nog 
groot en dit leidde tot een negatieve houding. Welnu, met de 
maatschappij is ook de staat langzamerhand veranderd, de 
arbeidersklasse is gegroeid en haar positie in de staat, ook 
tegenover de andere groepen, is geleidelijk gewijzigd. W an~ 
neer men let op het verschillend standpunt van Troelstra, 
R. Kuyper (welke laatste een groot aandeel in het program 
van 1912 had) e.a. aan de ene kant en Gorter aan de andere 
kant inzake het moraabvraagstuk in het staatkundig leven, 
constateert men, dat de eerstgenoemden dit eerder beseften. 
Zij dachten toen reeds meer humanistisch (klasse~"mens" 
opp. "klasse~mens) dan de laatste. 

Nog eens : de 
opvatting in 1903 

DB BO'UTBN SCHlLDWACHT. 1903 



100 • 

. 
lL 

aar 
optimisme 

door Mr. M. van der Goes van Naters 

"Maar schoonheidsmiddelen hebben één ingrediënt, 
dat door geen proef kan worden aangetoond: 
noem het hoop." 

(J. M. de Casseres: Het andere Amerika.) 

Om nauwkeurig te zijn: 105 jaar optimisme. Het boek van 
Alexis de Tocqueville, waarover we hier iets zullen zeggen, 
verscheen in 1835. 
Al een paar jaar heb ik bij iedere verkoping in de catalogus 

. de T. nagelopen; eind 1939 had ik beet. En nu ligt er voor 
mij, in lederen band, de zevende editie van De la Démocrafie 
en Amerique, par Alexis de Tocqueville, gedrukt in het jaar 
1839. Dus wél honderd jaar! Twee delen, gescheiden door 
een uit de hand gekleurde kaart, waarin de Zuidelijke Staten 
nog "Etats à Esclaves" (slavenhoudende Staten) worden ge~ 
noemd. 
Niets heeft den schrijver tijdens zijn verblijf in de Ver~ 
enigde Staten zozeer getroffen als de gelijkheid in bestaans~ 
voorwaarden. Voor hem vormt deze het wezen der demo~ 
cratie. In Europa moet deze ontwikkeling ook bevorderd 
worden; met zijn boek hoopt hij daartoe bij te dragen. 
"Denkt men, dat de democratie, na het leenstelsel vernietigd 
en de koningen overwonnen te hebben, zal terugdeinzen 
voor rijken en burgerdom ?" 
Dus: hoop voor Europa, gebaseerd op feiten van Amerika! 
Merkwaardig is het, hoe deze socioloog van vóór de socio~ 
logie meester over de feiten blijft. Hij overziet het Amerika 
van toen, dat, door de gebrekkige verkeersmiddelen, nog veel 
groter was dan het Amerika van thans. 
In 'het eerste deel worden de geografische en sociale omstan~ 
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digheden der Amerikanen beschreven; daarna hun staat~ 
kundige instellingen. Hierbij w.ordt veel aandacht gewijd aan 
het t.oetsingsrecht van de rechters; een recht, dat zij - .onb 
leend aan de zelfde Gr.ondwet - nóg bezitten. 
In het tweede deel w.ordt uitv.oerig uiteengezet, waaróm en 
h.oe in de Verenigde Staten de dem.ocratie regeert. De c.on~ 
clusie v.o.or .ons allen is simpel, maar pr.ofetisch.... "Ik 
v.o.orzie, dat, wanneer men er mettertijd niet in slaagt .onder 
.ons het vreedzame rijk van het gr.o.otste getal te stichten, wij 
vr.oeg .of laat t.ot de .onbeperkte macht van één enkeling 
zullen k.omen." Ann.o 1835! 
Het uitv.oerige laatste h.o.ofdstuk gaat .over de rassen van 
Amerika; v.ooral de bespreking van het negervraagstuk -
waarvan wel gev.oeld werd, dat het zijn ware gedaante eerst 
Z.oU krijgen ná de afschaffing der slavernij - is n.og actueel 
v.o.or het huidige Amerika. 

Het is merkwaardig, dat juist in de laatste jaren de lijn van 
De T.ocqueville's werk in Frankrijk zelf is d.o.orgetr.okken. 
O.ok in Nederland zijn er tr.ouwens recente public~ties .over 
de Verenigde Staten. Het Z.oU .ons te ver v.oeren, de' ,c.ontiiluï. 
teit .over de gehele h.onderdjarige peri.ode na te gaan; ria het 
beginpunt nemen wij het eindpunt: De Casseres' pub'licatie. 
Hieruit zal blijken, dat wij terecht m.ogen spreken van: 
h.onderd jaar .optimisme! 
Wij kennen den s.ociaal~dem.ocraat J. M. de Casseres als den 
maker van territ.oriale plannen; als stedeb.ouwer. Zijn b.oek 
Stedeb.ouw van 1926 is n.og altijd fris en actueel. Wanneer hij 
zelf scheppend kunstenaar was, Z.oU de vergeV*ing met Le 
C.orbusier .opk.omen. De parad.ox neemt 'hij beiden ' een even 
belangrijke plaats in, de hum.or evenz.o. 
De Casseres nu heeft in het afgel.open jaar gepq~liceerd (en 
d.o.or de Arbeiderspers prachtig d.oen uitgeven) een reis. 
verslag en studie.verslag: Hef andere Amerika. De .opb.ouw 
en de tendens van het b.oek waren het, die de gedachten; 
ass.ociatie met De T.ocqueville t.ot 'stand brachten. ,'" . 
In Het andere Amerika zijn twee elementen t.ot één geheel 
verweven: het psyc'h.ol.ogisch.s.oci.ol.ogische en het ge.ogra. 
fisch~planis tische. 
In het eerste deel .overheerst het ene element; in het tweede 
het andere. In beiden is de psych.ol.o.og.urbanist aan het 
w.o.ord, die .o.ok .over een gr.ote zelfkennis en .over inzicht in 
de pr.oblemen van het eigen land blijkt te beschikken. 
De Casseres werkt v.o.oral met smakelijke v.oörbeelden en 
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De voordelen van siroomregulering ' De nadelen van ontbreken van stroomregulering 
C--

Amerikaanse Regeringspropaganda voor Plan isme 

met zeldzaam mooie foto's, zó typisch, dat de normale af~ 
beeldingen wel foto~montages lijken! De Amerikaanse zelf~ 
critiek, de nationale Plan~dienst, de Amerikaanse taal (ook 
het Hollands~Amerikaans), het rassen~vraagstuk (Joden en 
Negers) worden aldus belicht. Wat dit laatste betreft, is men 
sinds de tijd van De Tocqueville nog steeds niet tot een 
oplossing gekomen. Wel wordt op nobele wijze die oplossing 
aangegeven: "Alleen een planned society kan voor hen uit~ 
komst brengen. Want een planned society betekent de over~ 
winning van de rede. En de overwinning van de rede be~ 
tekent de overwinning der naastenliefde en het gevoel van 
saamhorigheid van álle mensen" .... 
Typerend voor het boek (voor stof en schrijver beiden) is 
de beschouwing over het blab: inhoudsloze holle~woorden., 
taal; het woord is afkomstig van den ook bij ons bekenden 
Stuart Chase. Deze beschouwing is wel wat vluchtig - ik 
zeg niet oppervlakkig - en zelf niet geheel vrij van blab. 
De schrijver haalt de semantische wetenschap er bij (signi., 
fica) en die heeft er niet veel mee te maken. Geestig is de 
aanhaling van Stuart Chase, waarin een Derde~Rijkse zin 
uit een redevoering volgens de blab~critiek wordt behandeld: 

"Het arische vaderland, dat de zielen der helden gezoogd heeft, roept u 
op voor het supreme offer, dat gij, in wie heroïsch bloed vloeit, niet zult 
verzaken en dat eeuwig zal weerklinken door de corridors der geschiedenis." 
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Op de blab.zeef gelegd, luidt de zin: 

"Het blab blab, dat de blabs der blabs gezoogd heeft, roept u op voor het 
blab blab, dat gij, in wie blab bloed vloeit, niet zult verzaken en dat blab 
zal weerklinken door de blabs der blab." 

Nu, daar kan het Derde Rijk het mee doen. Maar is het wel 
zeker, dat ons éigen rijk geheel zonder blab is? 

Het tweede deel van Het andere Amerika is pianistisch 
georiënteerd. Dit plan is voor een belangrijk deel neergelegd 
in het rapport Technological Trends (perspectieven), dat 
zich uitstrekt tot de gebieden van landbouw, mijnwezen, 
communicatie, transport, constructie, metalurgie, scheikunde, 
electriciteit. Verder is er de Herstel.wetgeving (N ational 
Recovery Act; N.R.A., door het hoogste Gerechtshof incon. 
stitutioneel verklaard, doch met andere constructies toch 
doorgevoerd, terwijl thans 'het Hof "om" is) en de territoriaal 
gedachte State planning. 
Hier spreken de platen uit dit boek hun taal. Men ziet de 
gevolgen van het roekeloos scheuren van goed weiland tot 
slechte akkers - toen men meende, dat daarmee meer te 
verdienen viel. De grond werd door de wind uitgeslepen, 
erosie tra-d op, het land werd onbruikbaar, het zand joeg op 
in ontzettende zandstormen, die weer andere grote arealen 
vernietigden. Zo is een gebied van zesmaal de oppervlakte 
van Nederland geruïneerd en heel veel grotere gebieden 
aangetast. Dit zijn de gevolgen van roofbouw, van laissez 
faire. 
Voor grote groepen van de bevolking is de bestaanszeker. 
heid verdwenen. Een plaat vertelt het ons: een mijnwerker 
moet wegtrekken met zijn Fordje. Achterop heeft hij ge. 
schreven: Oregon or bust. In "bust", dat "barsten" betekent, 
is - typisch Amerikaans - de r maar weggelaten. 
In deze onheilSpellende situatie - door de crisis tot een 
catastrofe geworden - heeft een man de woorden gespro. 
ken: Van onze doeleinden plaats ik de bestaanszekerheid 
van de mannen, vrouwen en kinderen der Natie vooraan. 
De zelfde gedachte, als waarmede ons Plan van de Arbeid 
opent! Deze man was Roosevelt, met wien de constructieve 
maatregelen van het moderne Amerika onverbrekelijk ver. 
bonden zijn. Planning en Roosevelt; Roosevelt en Planning: 
in het boek van De Casseres vloeien deze begrippen door één 
en, ook volgens andere getuigen (zoals o.a. André Maurois), 
terecht. 
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Propaganda voor langere 

Roosevelt lééft voor ons, doordat de schrijver belangrijke 
stukken uit zijn redevoeringen en gesprekken op boeiende 
wijze weer geeft. Zo wordt met RoOsevelt's eigen woorden 
verteld, wat eigenlijk de Tennessee~Valley~Authority 
(T.V.A.) inhoudt. Dit is een publiekrechtelijk lichaam (in 
het "individualistische" Amerika!) met grote bevoegdheden, 
te vergelijken met het Ruhrverband uit de Republiek van 
Weimar, maa:r dan driemaal zo groot als Nederland; een 
"plannings~eiland" op het gebied van electriciteit, water en 
landbouw. Ook hier kan weer naar de platen en beeldende 
statistieken worden verwezen! 
De dirigent van dit alles, dè President, met zijn kolossale 
persoonlijke macht (De Tocqueville had het reeds door .... ) 
spreekt hier uit zijn werken. Wat De Casseres vertelt van 
Roosevelt, maakt deze hoopgevende figuur van onze tijd nog 
bewonderenswaardiger. "De laatste der humanisten" heet hij 
in dit boek. Die aanduiding "laatste" is on~Amerikaans som~ 
her. Dat de President in Europese zin een humanist is, blijkt 
reeds uit één van zijn brieven, die op blz. 223 wordt afge~ 
drukt en die ik hier opneem: 

" .... Het enige wat ik weet omtrent de oorsprong van de familie Roosevelt 
is, dat alle takken die deze naam dragen, blijkbaar afstammen van Claes 
Martensen Van Roosevelt, die nog vóór 1648 hierheen is gekomen . 
. . . . Er was een familie van dezelfde naam op een van de Hollandse eilan• 
den en er woonden ook nog enkele van die naam in Holland tot voor 
dertig of veertig jaar; maar om u de waarheid te zeggen heb ik nooit de 
tijd gehad of de behoefte gevoeld om de oorsprong aan de overzijde van 
de Oceaan op te sporen voor de tijd dat ze, ongeveer drie honderd jaar 
geleden, hierheen kwamen. 
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pachtcontracten 

In het verre verleden kunnen ziJ Joden, Katholieken of Protestanten ge• 
weest zijn. Maar wat mij meer interesseert is of zij goede burgers en 
gelovige mensen waren. Ik hoop van beide." 

Wanneer wij de woorden en werken van dezen man op ons 
laten inwerken, wanneer wij denken aan zijn heldhaftige 
~trijd tegen zijn ziekte, aan zijn gevoel voor verantwoorde~ 
lijkheid - volgens zijn laatste regeringsdaden niet alleen 
tegenover Amerika, doch tegenover de gehele mensheid -, 
dan vinden wij De Casseres' conclusie niet overdreven: 

"Ik waag de profetie, dat Franklin Delano Roosevelt, wanneer ook zijn 
dagen vervuld zullen zijn, in het Pantheon der geschiedenis bij de weinige 
grote staatslieden en het nóg kleiner aantal der grote humanisten zal 
worden opgenomen." 

ln het laatste hoofdstuk maakt de schrijver zich los van 
Amerika, om wat theorie à la Henry George~Oppenheimer 
te geven; dit had hij beter voor een andere gelegenheid kun~ 
nen bewaren. De lessen, die de steeds meer geboeide lezer 
zelf uit de Amerikaanse stof kan trekken, zijn volkomen 
genoeg. Zij leren hem, dat in enkele opzichten (administra~ 
tief~juridisch) Amerika meer Europese wegen is gaan 
bewandelen en dat in bijna alle andere opzichten Europa bij 
haar kind in de leer kan gaan. Misschien dat zij dan nog 
iets terug krijgt van haar oude vitaliteit: van het optimisme, 
dat aan het streven van de Nieuwe Wereld richting geeft ... 
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--~~otm over het Katholicisme 

een studie over het verval der Roomse Kerk in Duitsland 

DOOR REN~ 

ie Deel. Tot aan de vervolging 

Van de vele raadsels der nieuwe geschiedenis is dit er ook 
een: hoe verklaart ge de snelle weerloosheid van het Rooms~ 
Katholicisme in Duitsland, toen daar de storm van het 
N ationaal~Socialisme losbrak? De vraag is o.a. daarom van 
belang, omdat het antwoord een zijdelings licht werpt op de 
snelle ondergang van de sociaal~democratie aldaar. Politiek 
mag het schijnen of deze twee grote partijen in een dode~ 
lijke omhelzing elkaar de afgrond in hebben gesleurd. 
Meestal zoekt men het antwoord in een ontleding der stoot~ 
kracht van het Nationaal~Socialisme: men wijst dan op de 
wanhopige situatie tengevolge van het verdrag van Versail~ 
les, die zozeer beantwoordde aan de pathetische motieven 
van deze partij en probeert van daaruit aannemelijk te ma~ 
ken, dat het Duitse volk zo ontvankelijk was voor haar 
propaganda. Terloops wijst men dan op de gebrekkige weer~ 
stand dergenen, die de oude orde verdedigden. Het ant. 
woord is, als vrijwel elk antwoord op een geschiedkundige 
puzzle onjuist, wijl onvolledig. Wij stellen voor, te analyseren 
vanuit het verleden waarin het Katholicisme opgroeide, 
en vanuit het heden, waartoe het Katholicisme verviel, het 
moment dat het machteloos bleek tegen een van de gewel~ 
digste aanvallen, die het te doorstaan heeft gehad. 
Deze studie heeft ook nog een actueel belang: er zijn over. 
eenkomsten (dus ook verschillen!) met het Nederlands 
Rooms~Katholicisme. Weer is ons lot, nu in ons land, politiek 
verbonden met dat van een Katholieke staatspartij. Het kan 
dan leerzaam zijn te onderzoeken, waarom het samengaan 
met een overeenkomstigen partner in een naburig land, op 
een kritiek moment de Sociaal~Democratie fataal werd. Wij 
willen niet profeteren, dat ons hier iets dergelijks staat te 
gebeuren, noch zelfs pleiten tegen de huidige samenwerking, 
alleen elementen verschaffen voor een zorgvuldige waarde~ 
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ring der kansen. Nog onlangs stelde professor J. van Gelde. 
ren theoretisch een verwante kwestie aan de orde (Hef Volk 
van Woensdag 17 Januari) en stelde aan de Limburger Koe:: 
rier de pertinente vraag: "Kunnen wij op u rekenen bij de 
strijd voor de democratie? Of zult ge wellicht, als de kans 
z1ch aanbiedt uw corporatieve ordening dwingend opleggen, 
m.a.w. overweegt gij in uw kansberekening de overgave aan 
een u welgezind fascistisch régime?" 
Een geschikte aanleiding tot deze studie vonden we in het 
opmerkelijk boek van William Teeling: Crisis for Chrisfia:: 
nity. 1) De schrijver verenigt in zijn persoon enige eigen. 
schappen, die vrij zeldzaam samentreffen, en hem uitste. 
kend geschikt maken voor een dergelijke studie. Hij is 
Rooms en heeft dus de geschiedenis van binnenuit kunnen 
waarnemen. Het blijft immers moeilijk over het Katholi. 
cisme ook maar correct te schrijven, als men dit stelsel niet 
door en door en als door beleving kent. Gelukkig is hij 
geen theoloog van professie. Daardoor beziet hij de feiten 
niet door een al te geestelijke bril: Men moet zich maar eens 
voorstellen met welk een ontsteltenis een godgeleerde 'zou 
moeten vertellen, dat in het Arbeidsjaar de Duitse jeugd 
niet of zeer moeilijk naar de kerk kan gaan. Hij vindt dat 
helemaal niet erg, immers in de nakomende dienstplichttijd 
staat de legerleiding het gaarne toe en dan herstelt zich dit 
euvel vanzelf. Elders durft hij schrijven, dat er meer reli. 
gieuze dan kerkse mensen zijn. Zou een Rooms theoloog 
dat zo maar onderschrijven? Teeling heeft toegang gehad, 
zowel tot de hoogste kerkelijke instanties als tot allerlei 
hoge staatsautoriteiten. Hij is een Engelsman en laat zich 
niet licht overbluffen. Hij durft ook in Rome fouten te zien 
en zelfs ervan te gewagen. Kortom hij schreef een voor. 
treffelijk boek, dat maar één gebrek heeft: het is rommelig 
gecomponeerd en mist elke synthese. Doch als men het 
toetst aan eigen persoonlijke ontmoetingen en waamemin. 
gen, handhaaft dit boek zich door een rijkdom van juiste 
opmerkingen, verrassende détails, die helpen tot een voor. 
lopig antwoord op de gestelde vraag. 
Men verwachte hier dus niet het trieste verhaal van een 
moderne kerkvervolging: ik mag de geschiedenis ervan be. 
kend veronderstellen. Ik herinner slechts aan de felle arti. 
kels van dr. Göbbels e.a. over het politiek Katholicisme, 
over deviezensmokkel en zedelijkheidsprocessen, aan de ge. 
leidelijke opheffing van Katholieke organisaties, aan de 
1) Gifford, Londen. 
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kanselparagraaf en het Heimtückegesetz (wet op allerlei 
vormen van critiek), aan de strijd om de school en de jeugd~ 
vorming, aan de concentratiekampen en ongestrafte aansla~ 
gen op kerkelijke autoriteiten. 
De Duitse geschiedenis na de Reformatie vertoont een ge~ 
leidelijke ontbinding der eenheid van het oude keizerrijk der 
Habsburgers. Bevorderd door Lodewijk XIV worden al deze 
kleine feodale vorstendommen en bisdommen steeds onaf~ 
hankelijker van Wenen, en tussen hen groeit het latere 
Koninkrijk Pruisen tot een dominerende macht. Geleidelijk 
aan ontstaat er een kloof, die ethnologisch teruggaat op 
een steeds sterker wordend nationaal besef der tegenstelling 
tussen N oord~ en Zuid~Duitsers, welke nog versterkt wordt 
door het godsdienstig contrast: Protestant~Katholiek. Merk~ 
waardig genoeg zijn de pogingen tot bekering vanuit het 
Katholieke Zuiden geleid en gestuwd door de Jezuiten van 
het Baroktijdperk, die een protestants verzet uitlokken, 
waarbij automatisch Pruisen de leiding kreeg en bolwerk 
werd van een Protestants Duitsland. De Habsburgers waren 
zeer fervent, ja bemoeiziek op godsdienstig terrein. Hun . 
politieke belangstelling echter voor Spanje en Italië bracht 
hen in conflict met het Vaticaan. Wanneer vandaag de Nazi. 
geschiedschrijving beweert, dat Wenen zich zo weinig om 
Duitsland bekommerde, kan dit moeilijk ontkend worden. 
Het is in de jaren van Koning Frederik Wilhelm Ct 1740), 
dat Pruisen de militaire opvoeding krijgt, die er de geest zo 
beslissend vormt. Dit sterke jonge Pruisen valt het vermolm~ 
de Oostenrijk van Maria Theresia aan (Oostenrijkse succes~ 
sie~oor1og; zevenjarige OOrlog). Hier voor het eerst open~ 
baarde zich de felle tegenstelling tussen N oord~ en Zuid~ 
Duitsland. Al won Pruisen niet, Oostenrijk bleek niet in 
staat, zijn voormalige vazal aan zich te onderwerpen. 
Met Joseph 11 komt een belangrijk nieuw motief in de Oos~ 
tenrijkse politiek. Ze blijft uitgesproken anti~pauselijk, maar 
gaat 'meer en meer de godsdienst benutten als instrument 
van staatkundige binding. Zijn verregaande kerkelijke be~ 
moeienissen bedoelden uiteindelijk een nationale kerk te 
stichten, volkomen los van Rome, en tevens aangepast aan de 
eisen der Verlichting. Er is een merkwaardig parallelisme 
tussen zijn politiek en die van den Oostenrijker Hitler, dat 
zich openbaart tot in de beschuldiging van zedeloosheid, uit~ 
gebracht tegen hun onwelgevallige priesters; dezelfde con~ 
trole over kerkelijke werkzaamheden. dezelfde conflicten 
over opvoeding. Vanaf deze periode leeft voortaan - en 
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Frederik de Grote van Pruisen: 
.• /n mijn staten kan ieder op 
zijn eigen wijze zalig worden" 

telkens duikt het weer op - onder de Katholieken van Zuid~ 
Duitsland en Oostenrijk een stellige afkeer van pauselijke 
bestuursbemoeiingen (Febroniusl), maar ook een zekere lijd~ 
zaamheid tegenover het Pruisisch régime: talloze Zuid~Duitse 
en Rijnlandse bisschoppen staan liever onder Pruisisch toe~ 
zicht, dan onder Weense bemoeizucht. Uit de N apoleon~ 
tische periode dateert het confiskeren van veel kerk~goede~ 
ren, de verdeling van de autonome bisdommen onder de 
naburige vorsten en de plicht, die de Staat op zich nam, de 
geestelijkheid te salariëren. 
Hoe sterker Duitsland aaneengroeit, en het nationaal besef 
leeft, hoe minder men inmenging wenst van het Vaticaan. 
Het verdrag van Wenen besluit deze periode van verlies 
voor Rome: voortaan moet het Vaticaan twee gescheiden 
groepen van Duitse Katholieken erkennen. 
In het begin der 1ge eeuw lijkt Duitsland uitgeput en poli~ 
tiek machteloos. Het is de officiële Kerk, die overal de 
sterkste steun geeft aan de meest krasse reactie tegen de 
ideeën der Franse revolutie. Dat dit een scherp anti~clerica~ 
lisme oproept. speciaal in Oostenrijk, (vergelijk het Frank~ 
rijk van Louis~Philippe!) is wel vanzelfsprekend. En daar . is 
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nog een merkwaardig feit: voortdurend gaan er stemmen 
op, die pleiten voor een nationale kerk, los van Rome, en 
welke Lutheranisme zowel als Katholicisme zou omvatten. 
Reeds toen leefde dit heimwee naar één Groot Duitsland, 
vooral bij de middenklassen der burgers en dan was het de 
godsdienst die bepaalt, waar men de leiding droomde: de 
Protestanten te Berlijn, de Katholieken te Wenen. Open~ 
lijk kiest Paus Pius IX partij voor Habsburg tegen Pruisen 
en steeds meer groeit nog de afkeer der Protestantse mid~ 
denklassen tegen het Rooms~Katholicisme. Ze koesteren 
sympathie voor Victor Emmanuel van Savooien, als deze 
zijn aanslag beraamt op de Pauselijke staten. En zoals nu, 
wist ook toen Italië's leiding niet te kiezen, maar wankelde 
tussen Vaticaan en Berlijn. 
Men heeft geen idee, hoe onverdraagzaam en klein anti~ 
Rooms tot in het begin der 20ste eeuw sommige staatjes in 
Noord~Duitsland waren. In Brunswijk moest tot 1903 een 
Katholiek priester aan den Lutheraansen pastoor verlof vra~ 
gen om het doopsel toe te dienen en het daarvoor ontvan~ 
gen honorarium aan deze overdragen. 
In 1852 gaan in Pruisen de Katholieken zich politiek organi~ 
seren in een Centrumpartij, die na 1866 uit haar program 
schrapt de opname van Oostenrijk in een Duits imperium, 
maar haar politiek blijft onder leiding van Windthorst een 
uitgesproken anti~pruisisch karakter dragen. Handig buitte 
ze haar centrale positie uit en kwam door voortreffelijk 
manoeuvreren tot een invloed, ver boven haar eigenlijke 
numerieke sterkte. Men kan de Kulturkampf van 1873 dan 
ook niet vergelijken met de tegenwoordige toestand. Bis~ 
marck was het inderdaad slec11ts te doen om de politieke in~ 
vloed van het Centrum te breken. Hij beging daarenboven de 
fout bisschoppen te arresteren, een flater, die de N azi's zorg~ 
vuldig hebben vermeden. Een gevangen bisschop is een glo~ 
rieuze martelaar, maar een gevangen leek of eenvoudig pries~ 
ter is slechts een stakker; niemand is er enthousiast over, 
maar ieder vreest in zijn hart de volgende te zijn. 
De Centrumpartij kwam ongedeerd uit dit conflict te voor~ 
schijn. Overigens is er weinig over haar geschiedenis te ver~ 
tellen. De lezer beschikt nu over voldoende gegevens om 
de politieke situatie van het Katholicisme in Duitsland te 
beoordelen. Er is uit de 20e eeuw nog een nieuw moment 
aan de ontwikkelingsgeschiedenis toe te voegen. De Kerk 
zowel als de partij gaan zich concentreren op sociale actie 
en ze doen het met Duitse grondigheid, maar pas na de 
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josef /I van Oostenrijk trachtte de 
religieuse opvoeding tot staatszaak 
te maken. ("josefinisme") 

oorlog overtreft deze beweging zichzelf. De Katholieke arbei, 
dersverenigingen, de Gezellenbonden en zoveel andere orga 
nisaties werken dan op waarlijk grootse wijze; ze pogen te 
wedijveren met de socialistische organisaties in een conse> 
quent streven naar verbetering van de arbeiderspositie. 
Zonder af te doen aan de oorspronkelijkheid van mannen 
als Von Ketteler en Adolf Kolping, kan men toch consta, 
teren, - en hetzelfde laat zich van ons land beweren - da1 
de socialistische arbeidersbeweging de tragere Kathölieke be. 
wegmg voortdurend opjoeg, maar de . azi's hebben gelijk 
en vóór Hitier zou geen een Katholiek het ontkend hebben: 
deze sociale organisaties steunden de politiek van de Cen. 
trumpartij en werden door haar gesteund. 
De Constitutie van Weimar had de Katholieke positie over 
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het algemeen versterkt. Moeizaam verwerkelijkt zich in de 
jaren na 1919 de democratische gedachte in Duitsland. Aan 
elke regering hebben voortaan de Katholieken een belangrijk 
deel, soms zelfs bezetten zij de leidende post (dr. ~ irth 
1921; dl'. Marx 1924; dr. Brüning). De Centrumpartij werkt 
voor een concordaat tussen het Vaticaan en het Rijk, maar 
hier slaagt ze niet. Juist haar grote invloed tergt het Pro~ 
testants sentiment: haar sociaal streven, later haar samen ~ 
gaan met de socialisten, prikkelt de middenklassen, en haar 
gematigd internationalisme jaagt de nog kleine, maar zeer 
felle nationalistische bewegingen tegen haar in het harnas . 
Al deze tegenstromingen convergeren in 1925 naar Hinden~ 
burg's candidatuur, die ten overvloede de steun kreeg van 
den Duitsen jonker, den immer intrigerenden Katholiek von 
Papen. Het gaat nu snel bergaf met de politieke invloed van 
het Centrum, en als dit in 1928 bij de verkiezingen gewel~ 
dige verliezen lijdt, dan moet men dit toeschrijven aan de 
buitenlandse politiek: de nationalisten verfoeien de onder; 
handelingspolitiek met de geallieerden, zoal die door 
Stresemann was geinaugureerd, _. maar men mag daarbij 
niet vergeten, dat de oppositie even scherp gekant was tegen 
een voorstel van het Centrum over confessionele scholen. 
De Katholieken bleken hun politieke kracht te hebben over~ 
schat! Nog kan men hen niet missen en onder den socialist 
Müller regeren zij mede, maar de bruinhemden zijn in op~ 
mars. Men zag deze nauwelijks in het Katholieke Rijnland, 
en in Berlijn, gerequireerd uit het schuim ener grote stad, 
vochten ze hun beruchte straatgevechten met de commu~ 
nisten, maar in het Zuiden, juist in de Katholieke streken 
waar nog altijd een virulent anti;clericalisme woedde (zie 
hierboven!) kon men talrijke beter gesitueerde Katholieken 
aantreffen, die zich bij de Nazi's hadden aangesloten, on" 
danks alle vermaningen vanaf de preekstoel. 
1929. Hindenburg heeft berouw, dat hij teveel aan links 
heeft toegegeven en nog eens regeert het Centrum, 
onder Brüning. Generaal Schleicher met zIjn Reichswehr 
staat achter hem en een ogenblik overwegen ze artikel 48 
van de Weimar~constitutie te forceren. Dan was Brüning 
dictator geworden. Maar deze ongetwijfeld knappe en eer~ 
lijke, maar aarzelende man wil dit niet. Geweldige stormen 
tegen het Centrum steken op. De Nazi's, nog steeds niet 
zeer talrijk, doen evenwel Duitsland daveren van · hun ge~ 
weId en lawaai. Duitsland doorstaat ter zelfdertijd zware 
financiële crisissen (1930). 
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Nu slaat de Centrumpartij terug: de bisschoppen verbieden 
onder straffe van excommunicatie het lidmaatschap. Echter 
het was te laat. Vele Katholieken waren reeds lid (Thijs
sen!). Hun afkeer van het Centrum berustte op sociale motie
ven, maar misschien nog meer op hun afkeer van federalisme 
en internationalistische gezindheid, waarvan ze de partij ver_ 
dachten. Zeker wat Brüning betrof, was dit slechts gedeelte
lijk juist: hij was een van de weinige Katholieken, die in de 
ogen van den Protestantsen maarschalk genade kon vinden, 
oIIldat deze hem waardeerde als oud-officier, en in zijn hart 
was Brüning veeleer monarchist. 
Als men vlakbij de beslissende data komt, kan men zeggen, 
dat dr. Brüning, op een fataal ogenblik de meest inpopulaire 
kanselier, die Duitsland ooit gehad heeft, faalde, omdat hij 
het N.S. niet met de eigen wapenen bestreed (durfde bestrij
den). In deze wanhopige situatie werd nog eens Hindenburg 
president met de steun van links en het Centrum; het eerste, 
wat hij desondanks deed, was Brüning verwijderen, en een 
regering samenstellen van rechts_conservatieven en natio
nalisten onder Von Papen. Er zullen weinig roomse Duitsers 
zijn, die voor deze figuur een goed woord over hebben. Hij 
was het, die letterlijk en figuurlijk Hitler introduceerde. Eh 
dan is het ogenblik daar, dat het Centrum zijn eigen dood; 
vonnis tekende. Bitler eist buitengewone volmachten van de 
Rijksdag, maar laat geen twijfel over: hij zal desnoods met 
geweld deze macht zich toeëigenen. De Teider van het Cen
trum is Mgr. Kaas. \NTat heeft deze man bezield - hij is nu 
in Rome een der vele, rustende Monsignori - om op zijn 
partij de sterkste pressie uit te oefenen, dat zij aan Hitier 
de volmachten zou geven? De socialisten hadden gewei
gerd. De beslissing lag in handen van het Centrum. Ook 
Teeling weet het niet. Vandaag weet rooms Duitsland dat 
het, om een Franse uitdrukking te vertalen, nog erger was 
dan een misdaad, n.l. een flater. 
Persoonlijk heb ik altijd de indruk gehad, dat kerkelijke 
kringen, die zowel door afkomst als door omgang het meest 
beïnvloed worden door de z.g. betere standen, de samen; 
werking met de socialisten slecht verteerd hebben (men lette 
maar weer op de situatie in ons land); en dan heeft Hitier, 
op Von Papen's aandringen een concordaat in uitzicht ge~ 
steld. Het Centrum had dit nooit kunnen bereiken. En een 
concordaat was iets, dat vooral de hogere clerus en Rome 
zeer moet hebben aangetrokken. Ze heeft dan zelf de lei
ding der politiek, (voor zover deze terrein bestrijkt, waar-
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aan de Kerk geïnteresseerd is) in handen op een vertrouwde 
wijze van geheime nota's en diplomatieke bezoeken, een 
spel, waarin vooral Italiaanse Monsignori zich vermeien. 
Tenslotte heeft men op Hitler gerekend als een machtig 
kampioen tegen het zozeer verfoeide communisme, terwijl 
men van het Centrum, dat nog wel met socialisten samen. 
werkte, heel wat minder verwachtte. 
Van Rooms standpunt kan men de tactiek van Mgr. Kaas 
verschillend beoordelen. De Katholieke leken en de mindere 
geestelijkheid zijn, naar ik meen, eenparig van oordeel, dat 
men weerstand had moeten bieden tot het bittere eind en 
met de sociaal.democraten aangesloten blijven, maar de 
andere richting erkent evenzeer, dat Kaas gefaald heeft: men 
had. dan ook, heel en al, en van harte over moeten gaan tot 
het N .S. en dit bijtijds pogen te doordringen en voor zich 
te winnen. Het Vaticaan en de kerkelijke leiding van Duits. 
land. zijn tussen beide gedachten blijven zweven. Terloops 
zij hier opgemerkt, dat men hier weer eens ziet, hoezeer de 
waarde der democratische idee in het Roomse stelsel ge. 
taxeerd werd als een vervangbaar middel tot het bereiken 
van politieke resultaten. 
Maar wat niemand had kunnen voorzien, geschiedde n.l., dat 
het N.S. er in zou slagen, nu de politieke partij geen weer. 
stand meer bood, de geweldige sociale organisaties, waaraan 
tientallen van jaren gearbeid was en die ongeveer 20.000.000 
Katholieken omvat hielden, in zo snelle tijd te vernietigen. 
De N azi.maatregelen zijn bekend, maar heeft men voldoende 
overwogen, dat de geringe weerstand ertegen vrijwel onver< 
klaarbaar is? Teeling voert verscheidene redenen aan, o.a. 
dat er onder de Katholieke Duitsers veel meer afkeer moet 
hebben geheerst tegen de politiek van het Centrum, dan 
openlijk bleek. De· kerkelijke pressie (hoewel zeer veel zwak, 
ker dan hier in Nederland!) en de gedweeë Roomse pers 
hebben waarschijnlijk gecamoufleerd, hoezeer het Centrum 
in eigen kring onsympathiek was. En wel vooral hierom, wijl 
het altijd, hierbi.i gesteund door Rome, het felle nationalisme 
had tegengewerkt en omdat het na de oorlog telkens weer 
gepleit had voor een fatsoenlijke uitvoering van het verdrag 
van Versailles. In de loop van dit opstel hoop ik op meerdere 
andere factoren te wijzen, maar nu alvast blijkt, hoe men 
zich kan verkijken op imponerende organisaties, wanneer 
deze niet op overtuiging steunen, maar door kerkelijke 
dwang in stand worden gehouden. 
Het Concordaat zelf, dat de 20e Juli 1933 getekend werd, 
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heeft bij de Katholieken van Duitsland geen ogenblik de on~ 
rust weggenomen. Alleen het feit al, dat Von Papen de Duitse 
onderhandelaar was, stemde bitter. Ook de Nazi~autoriteiten 
gaven er weinig relief aan. Dag na dag ontving Rome de 
meest alarmerende berichten uit het nieuwe Duitsland en de 
staatssecretaris Kardinaal Pacelli, die tijdens de republiek als 
nuntius te Berlijn de onderhandelingen geleid had, over een 
concordaat, dat toen niet afgesloten werd, hij een der weinige 
Italiaanse prelaten, die Duits verstond en sprak, moet wel 
innerlijk geaarzeld hebben het Concordaat nu te onderteke. 
nen. Maar dan was daar Herr Von Papen, die aanraadde toch 
vooral snel te handelen, immers dan zou de Kerk veilig zijn, 
en had de rijksregering een motief de vervolgingen en plage~ 
rijen, die van mindere partijgoden uitgingen, stop te zetten. 
En Pius IX, de onmiddellijke C'hef van Pacelli, hoopte nu een< 
maal op Hitler's steun tegen Rusland, en had destijds (ook 
nog later: zie Spanje!) meer vertrouwen in dictators. Ook 
Teeling herhaalt weer eens een telkens opduikend gerucht. 
dat het Concordaat een geheime clausule zou hebben, die 
geen van beide partijen gerechtigd is, bekend te maken. In 
elk geval zou dit kunnen verklaren, waarom in de nakomen~ 
de jaren noch Hitler, noch het Vaticaan, ook maar gedreigd 
hebben, het verdrag op te zeggen. 
Men heeft het onlangs Prof. J. Romein hoogst kwalijk ge. 
nomen, dat hij in "Gegist bestek" het Vaticaan o.a. ondoor< 
zichtigheid verweet in zijn bedoelingen. Ik voeg hier deze 
bijzonderheden aan toe. Het betreft enkele data. Op de 
22e Juli wordt het Concordaat gepubliceerd; op de 26e Juli 
wordt een wet aangekondigd over sterilisatie. Op de IOe Sep. 
tember wordt het Concordaat geratificeerd. Welnu de steri , 
lisatie heet, volgens de Roomse moraal, volstrekt ongeoor:. 
loofd. Wie begrijpt daar nu iets van? Heeft Rome gehoopt, 
dat deze wetten, die pas in Jan. '34 zouden ingaan, ingetrob 
ken zouden worden, of heeft men zijn dogmatische bezwaren 
zolang gestald? Naar aanleiding van het Neo:.Malthusianisme 
heb ik in dit tijdschrift gewezen op het ambbvalente karak:. 
ter van sommige, schijnbaar:.starre dogmata. 
In elk geval zou het prijsgeven van deze dogmatische afwij~ 
zing nu veel en veel te laat, komen. En als politiek de kunst 
van vooruitzien genoemd wordt, zal ook het Vaticaan wel 
binnenkamers moeten erkennen, dat heel deze concordaat. 
geschiedenis een der ergste vergissingen geweest is der ker:. 
kelijke diplomatie. Men had de Katholieken van Duitsland, 
aan handen en voeten geboeid, overgeleverd. 
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Geen strijd 
om de Openbare School door 

J. P. W . VAN DER SLUIS 
secretaris van het Landelijk 
Comité voor de Openbare 
Schoo/1) 

In Socialisme en Democratie van Januari schrijft de heer 
W. Banning over "De strijd om de Openbare School". Zijn 
doel is daarbij "een poging te wagen om het probleem te 
stellen zó, dat het voor redelijke en vruchtbare discussie 
vatbaar wordt". Wij zijn van mening, dat "het probleem" 
niet bestaat, tenzij dan in het brein van enkele studiosen 
en dat het niet nodig noch gewenst is "het probleem" te 
stellen, omdat iedere discussie over een niet~bestaand pro~ 
bleem te voren tot onvruchtbaarheid gedoemd is. 
We zullen daartoe allereerst moeten elimineren alles wat 
de heer B. overhoop haalt en dat met "zijn probleem" niet 
of in slechts zeer zijdelings verband staat, daar dit alles een 
niebgewenst, maar wellicht toch komende, discussie slechts 
kan vertroebelen. 
Allereerst dan de vraag, waarom uit ' de rede van de heer 
Bolkestein slechts één gedachte werd aangevallen, terwijl 
allerlei andere gedachten volkomen werden verwaarloosd. 
Wij willen in het midden laten of deze opmerking van de 
heer Banning geheel juist is, maar constateren, dat al deze 
gedachten niets met Bannings probleem hebben uit te staan 
en dus terecht ter zijde worden gelaten, als men prijs stelt 
op een "redelijke discussie" over "het probleem". 

Ten tweede enkele opmerkingen naar aanleiding van de 
geproduceerde cijfers over de achteruitgang van de openbare 
school. Deze cijfers zouden in dit artikel alleen dan van 
waarde zijn, als kon worden aangetoond, dat die achteruit~ 
gang iets met "het probleem" heeft uit te staan, wat wij zeer 
beslist ontkennen. 
Wij mogen dit ook met een paar cijfers verduidelijken. Wij 
beschikken toevallig momenteel alleen over de cijfers voor 
de gemeente Groningen; ieder insider weet echter, dat het 
landelijk beeld hiervan niet noemenswaardig afwijkt. 

1) Geschreven uit naam van dit comité. 
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Aantal leerlingen: 
Openb. Ond. Prot. Chr. R.K. 

1936 ........ 7843 4114 1498 
1937 o.o ••••• 7764 4093 1581 
1938 ........ 7748 4275 1578 
1939 ........ 7773 4287 1665 
In procenten : 
1936 .. . ..... 57.6 30.2 11 
1937 ........ 57 30 11.6 
1938 ........ 56.2 31 11.5 
1939 .. ...... 55.8 30.8 12 

De verklaring van deze cijfers is voor het allergrootste deel 
te vinden in de geboortecijfers van deze groepen en heeft 
met "het probleem" niets uit te staan. Zodra het vraagstuk 
van de regeling der geboorten ook in R.K.~kringen nog een 
iets verdere bekendheid zal verwerven, zullen deze cijfers 
belangrijk gewijzigd worden. 
Ook heeft deze achteruitgang niets te maken met de levens~ 
beschouwing der ouders. Onze bijzondere school is een 
kerken school, wat we desgevraagd ook gaarne aan de hand 
van officiële cijfers willen bewijzen. De pacificatie, tot stand 
gebracht onder de leuze van vrijheid voor de in hun con~ 
scientie bezwaarden, heeft geleid t'Ot een praktijk, waarbij 
die conscientie volkomen op nonactief is gesteld en waarbij 
de kerk de macht over de school kreeg. "Het probleem" 
was hierbij nooit in het geding. 
Hierbij zou nog een en ander op te merken zijn over het 
misbruik van de kwekeling met ac te 'Op de bijz. school, 
waardoor men daar veel kleiner klassen heeft dan op de 
openbare, over dwang door middel van bedeling, over mis~ 
bruik van de doopbelofte, over het standenkarakter van 
de bijz. schooL Altemaal bij de pacificatie niet~voorzienc 
factoren, die deze cijfers beïnvloeden. "Het probleem" is in 
vergelijking met deze fouten in onze wet werkelijk de moeite 
niet waard om er aandacht aan te besteden. 
Dr. Banning vraagt, wat de Openb. School terecht bracht 
van de lichamelijke, intellectuele, aesthetische en moreel~ 
religieuze opvoeding en stelt vast: 
van de lich. opv.: niets: 
van de aesth. opv.: niets; 
van de morele opv.: stellig iets, maar het is onmeetbaar. 
omdat zij beheerst wordt door de invloed van mens op 
mens; 
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op bewaarscholen niet op bewaarscholen 

~1I60 

Kinderen van drie tot vijf jaar 
in Nederland 1900 

1936 tttt QQQQQQ 
Elk figuurtje stelt 50.000 kinderen voor -lil 

(Uit : Dr. Otto Neurath. De moderne mens ontstaat) 

van de religieuze opv.: niet veel, want men achtte haar 
buiten de taak der school te vallen. 
Wij merken op, dat de beantwoording van deze vragen voor 
de Bijz. School zou moeten luiden: 
van de lich. opv.: nog minder dan de openb. school; 
van ,de aesth. opv.: zeker niet meer dan de openbare school; 
van de morele opv.: als de openb. school; 
van de religieuze opv.: niet veel, zie de practijk des levens. 
Wie problemen scherp wil stellen zal goed doen zich te 
wachten voor eenzijdige belichting. 
Dit alles is miss~hien zeer interessant, maar de heer B. had 
o.i. goed gedaan al deze vragen onbesproken te laten. Zij 
kunnen er slechts toe leiden onze aandacht van "het pro~ 
bleem" af te leiden. 
Nu iets over wat de heer B. noemt "het kernprobleem": 
"dat het overkoepelingsideaal moet worden prijsgegeven". 
Wij wijzen ook deze formulering af. De "overkoepeling" is 
een uitvindsel van de laatste tijd en wekt een absoluut 
foutieve voorstelling. Een school, die R.K., Gereformeerd, 
N ed. Hervormd, Humanistisch, enz., enz., tracht te over~ 
koepelen, geeft binnen haar muren gelegenheid tot een op~ 
voeding in ieder van deze richtingen. Dit heeft de openbare 
school nooit gedaan, is ook nooit beweerd en niemand be~ 
hoeft dus dit ideaal op te geven. 
Als de heer B. begint zijn probleem te stellen, dan lezen wij ·, 
"Ik zal in het vervolg van dit artikel twee woorden ge~ 
bruiken voor dezelfde O.S.: het begrip overheidsschool staat 
tegenover de school, die door organen uit het volk wordt 
geleid (bijzondere school); het begrip openbare school staat 
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wat zijn ideologische grondslag betreft tegenover de confes ~ 
sionele school". 
Als probleemstelling lijkt ons dit een absolute mislukking. 
De overheidsschool is de school, die door de overheid wordt 
bekostigd; als zodanig is er geen verschil tussen openb. en 
bijz. onderwijs. 
En dat de openbare school wat zijn ideologische grondslag 
betreft staat tegenover de confessionele school, is alleen een 
negatieve uitspraak. Wie problemen wil stellen, zodat ze 
voor redelijke en vruchtbare discussie vatbaar worden, mag 
hiermee niet volstaan, maar zal een positieve uitspraak 
moeten geven. 
Als men dat met alle geweld wil discussiëren over een pro~ 
bleem, dan kan men o.i. volstaan met te verwijzen naar 
wat Ger'hard schreef in Socialisme en Democratie van 
7 November 1939 pag. 705 en 706. 
Hij noemt de openbare school: "de school, bestemd voor 
allen". Eenvoudiger en duidelijker kan het al niet. En als 
geestelijk fundament geeft hij aan: "die "gezindheid", welke 
de grondslag van alle ware gemeenschap is en die aangeduid 
wordt, kortweg, als in alles te willen handelen naar het hoge 
gebod omtrent de naaste en dus ook ieders overtuiging 
omtrent het raadsel des levens in alle opzichten te willen 
eer biedigen". 
Men zou natuurlijk ook kunnen verwijzen naar art. 42 van 
de wet op het L.O. 
Dit is geen overkoepeling van alle mogelijke en onmogelijke 
secten; dit is veeleer de grootste gemene deler van wat 
het gehele Ned. volk op moreel~religieus gebied wenst. 
De voorstander van de openbare school wenst dit, omdat hij 
als Nederlander 'het grote belang ziet van één school voor 
het gehele volk en omdat hij voor zijn kind wenst de opvoe~ 
ding in die school. Hij weet, dat de opvoeding daarmee niet 
af is, maar hij stelt er prijs op de opvoeding zijns zoons op 
deze basis zelf te voltooien. 
De heer B. is geheel abuis als hij beweert, "dat Rooms~ 
Katholieken en Orthodox~protestanten hun scholen hebben 
en behouden zullen en dat voor het overige deel der bevol:: 
king een derde type school nodig blijft". 
Hij is abuis als hij meent, dat dan de vraag rijst: Welk 
karakter zal dan deze school moeten 'hebben? 
De heer B. is hier blijkbaar op zoek naar een grootste 
gemene deler van de moreel~religieuze overtuiging van dit 
derde deel. 
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En hij meent dan nota bene het probleem daarmee zuiver 
te hebben gesteld! 
Voor het karakter van de openbare school, toegankelijk 
krachtens haar beginsel voor alle kinderen des volks, doet 
het er absoluut niet toe, of een groter of kleiner deel des 
volks, al of niet terecht, deze school de rug heeft toegekeerd. 
Dit beginsel heeft niets te maken met het aantal kinderen, 
dat deze school bezoekt, noch met de vraag naar de levens~ 
beschouwing der ouders. 
Wie het karakter van de openbare school wil gaan ver~ 
vormen in overeenstemming met de geestelijke, morele of 
religieuze opvattingen van drie vierde, de helft of een derde 
deel des volks, die belandt, blijkbaar zonder het zelf te 
weten, bij een nieuwe secteschool. 
Een strijd om de openbare school- "om" niet in de betekenis 
van rondom, maar in die van "met als inzet" de openbare 
school - is een contradictio in terminis. Wie als groep de 
openbare school naar zijn inzicht zou vervormen, zou als 
resultaat een secteschool overhouden. Dat kan misschien 
nog zijn een staatsschool, een overheidsschool, een neutrale 
school, wellicht zelfs een heel goede school voor die groep, 
alles best mogelijk, maar het zal niet meer zijn: "de open~ 
bare school" de school voor alle kinderen des volks. 
De voorstanders van de openbare school komen meer en 
meer tot dit inzicht. Zij weten, dat hun beginselen op moreel, 
religieus en politiek terrein elkaar niet dekken en zij wensen 
desondanks voor al hun kinderen één school. En op die 
school zal niet alleen plaats zijn voor dat ene derde deel, 
de plaats voor allen blijft gereserveerd. 
Zij zullen voor dit ideaal blijven strijden en de heer Banning 
is wel zeer kleinmoedig, als hij de vraag of zij deze strijd 
voor een ideaal al of niet zullen voortzetten, afhankelijk 
stelt van al of niet in de naaste toekomst te verwachten 
resultaten. 
Het is beter in eensgezindheid deze strijd voort te zetten; 
daarom verenigden zij zich in het Landelijke Comité voor 
de Openbare School onder het devies: Geen strijd om de 
Openbare School, maar strijd voor de Openbare School. 
Een probleem zullen wij daarbij niet ter discussie stellen. 
Zou de heer B. niet wijzer doen, zich ook maar op dat 
standpunt te stellen? Hij zou er allicht de openbare school 
beter mee dienen , dan met het stellen van problemen. 
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Van vriend 

en vijand 

De Staatstheorie van het Socialisme 

(W. B.) In de vergadering van onze Senaat heeft prof. Die~ 
penhorst onlangs (20~2/40) een college ten beste gegeven 
over de principiële tegenstelling tussen R.K. en s.~d. opvat~ 
tingen, met name ten opzichte van de Staatstheorie. De a.r. 
hoogleraar meende dat de sociaabdemocratie zich meer 
afwendt van Marx, en sterker toenadering toont tot Lassalle, 
terwijl hij de tegenstelling aldus formuleert: "Tegenover het 
staatsvijandig karakter, dat in velerlei opzicht het Marxisme 
droeg, komt in de leer van Lassalle de idee van de Staat als 
cultuurdrager bij uitnemendheid veel sterker naar voren. 
Dat is het cardinale, het princiële onderscheid tussen Marx 
en Lassalle, dat Lassale zijn actie strengelde om de Staat. . .. 
het Staatsidealisme was de kern van zijn gehele stelsel. 
Tegenover die gedachte: de Staat zal het doen, de Staat moet 
het doen, wie zal het anders of beter dan de Staat doen, 
tegenover die gedachte: de Staat de cultuurdrager bij uit~ 
nemendheid, staat het Roomskatholieke standpunt, het 
subsidiariteitsbeginsel, dat de Staat slechts wil doen optreden 
wanneer onwil of onmacht van particulieren niet in staat is 
om de nodige voorzieningen te geven." 
Wij hopen in de lopende jaargang van ons tijdschrift nog op 
het onderwerp terug te komen maar achten het van belang 
reeds nu, kort, de opvatting van prof. Diepenhorst te weer~ 
spreken - na hem eerst gelijk te hebben gegeven voor zover 
hem dat toekomt. Gelijk heeft hij als hij zegt, dat de Neder. 
landse S.D.A.P. zich meer van Marx afwendt; hij zou ook 
wel verder kunnen gaan en zeggen dat de paragraaf over de 
Staat in het Beginselprogram 1937 de Marxistische staats~ 
theorie nergens bevat. Gelijk heeft hij ook als hij zegt dat 
enkele schrijvers in de S.D.A.P., met name Van de Goes van 
Naters zich sterk naar LassalIe richten en diens Staatsidealis~ 
me verdedigen (al is hierbij op te merken dat b.v. Van der 
Goes v. Naters ook de invloed van prof. Krabbe duidelijk 
toont). 
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Ferdinand LassalIe 

Echter, met deze waar
heidselementen in de op
merkingen van prof. Die. 
penhorst is noch zijn 
karakteristiek der soc .• 
demo theorie noch de 
tegenstelling tot de R.K. 
voldoende gemotiveerd. 
Wil men de sociaal
democratische opvatting 
kennen, dan spreekt het 
Beginselprogram 1937 vol
doende duidelijk: de Staat 
moet zijn een rechtsstaat, 
die zijn taak vindt in het 
verwezenlijken en krach
tig handhaven van het 
recht. Deze gedachte kàn 
verbonden worden met 
de theorie van Lassalle, 
en in de democratische 
S.D.A.P. die noch een 
geloofsleer noch enige 
wijsbegeerte algemeen 
bindend verklaart, is voor 
deze theorie plaats -

(Uit : Arbeidersprogram. vertaald en ingeleid evenals voor andere. De 
door Dr. M. V. d. Goes V. Naters. Arbeiderspers) gedachte van de Rechts-

staat wordt in feite op 
verschillende wijsgerige grondslag opgetrokken. Onjuist is 
het, om haar gelijk te stellen met de cultuurstaattheorie van 
Lassalle. Men kan de rechtsstaat-gedachte volledig aanvaar
den, en toch bezwaar hebben om aan de Staat de leiding van 
het cultuurleven in zijn geheel op te dragen. Het Beginsel
program kan leren, dat de S.D.A.P. deze bezwaren sterk voelt. 
Vvat nu de verhouding tot de R.K. (en andere Christelijke 
partijen) betreft, moet men m.i. vooropstellen, dat de opvat
ting van de taak van de Staat als verwezenlijker en krachtige 
handhaver van het recht een grondslag biedt, waarop sociaal
democraten en Christelijke partijen elkaar kunnen vinden. 
Stellig, er blijft verschil, maar: op een verbindende grondslag, 
die het Marxisme nooit zou kunnen bieden. En als prof. 
Diepenhorst de wijzigingen in de verhoudingen billijk wil 
beschrijven, moet hij dit vooropstellen. 
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Wat nu het verschil betreft, de door prof. D. gegeven om~ 
schrijving is onjuist. De S.D.A.P. huldigt niet de stelling: "de 
Staat zal het doen, de Staat moet het doen, wie zal het 
anders of beter doen dan de Staat". De gedachte van de 
Nieuwe Organen, waarvoor de S.D.A.P. sinds lang is opge~ 
komen, betekent iets anders, n.l. dat het economisch en 
sociale leven behoefte heeft aan organen met ordenende 
zo nodig wetgevende bevoegdheid; organen wèl door de Staat 
in het leven geroepen, wèl onder controle van het Centraal 
Gezag, maar geen burocratische staatsorganen. De tegenstel~ 
ling t.ot de R.K., waar het vooral om gaat, ligt hierin, dat de 
S.D.A.P. behalve de totalitaire ook de standenstaat verwerpt. 
Het subsidiariteitsbeginsel speelt daarbij een rol; ik kan mij 
moeilijk een sociaal~democraat voorstellen, die het als 
beginsel zal huldigen: er behoeft evenmin a priori vast te 
staan dat "de Staat het niet zal doen en niet moet doen dan 
in uiterste nood omdat niemand het slechter doet dan de 
Staat", dan het omgekeerde. In zo ver 'heeft prof. D. dus 
weer gelijk, dat het socialisme niet het subsidiariteitsbeginsel 
huldigt. Als men echter de Nieuwe Organen~gedachte in 
verband brengt met de rechtsstaat~opvatting komt men, bij 
verschil in theoretische fundering, toch tot een vrij belang~ 
rijke mate van overeenstemming in practische uitwerking 
voor dit ogenblik. Dat de S.D.A.P. daarbij voortdurend blijft 
opkomen voor de ' vertegenwoordiging der arbeiders in de 
leiding der Nieuwe Organen, is een niet onbelangrijk ver~ 
schil, waaraan prof. D. te gemakkelijk geheel voorbij ging. 
Waarom wij dit korte stukje van verweer schreven? 
Wij hebben niet de minste behoefte aan verdoezeling der 
geschilpunten, maar evenmin aan een ongerechtvaardigde 
verscherping en zeker niet wanneer die berust op een onjuiste 
karakteristiek van h~t hedendaagse socialisme. De inhoud 
van het Beginselprogram 1937 blijkt nog steeds geen algemeen 
goed te zijn geworden - zelfs niet bij een professoren 
college in de Eerste Kamer. 

Voorziening met vet in oorlogstijd 
door L. H. Mansholt 

Op het artikel van Lemkering: "De blokkade tegen Duits~ 
land", zou ik de volgende kanttekening willen maken: 
L. becijfert, dat in Duitsland de behoefte aan vet slechts 
voor 56 pct. wordt gedekt uit eigen productie, terwijl in de 
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behoefte aan broodgraan bij goede oogsten volledig kan 
worden voorzien. 
Hierbij houdt 1. m.i. geen rekening met de mogelijkheid, 
door grotere verbouw van veel olie~houdende gewassen dit 
tekort aan vet aan te vullen. 
1 hectare koolzaad levert pl.m. 2100 kg. zaad. 100 kg. kool~ 
zaad bevat 38 kg. olie (geschikt voor boterolie), zodat 1 ha. 
koolzaad pl.m. 798 kg. vet per jaar opbrengt. 
Op 1 hectare weiland kan gemiddeld één koe leven. Bij een 
melkgift van 3000 liter à 3~ pct. vet, is de opbrengst aan 
botervet op weiland pl.m. 105 kg. per ha. per jaar. 
De vetproductie van een oogst koolzaad is dus bijna acht 
maal groter dan die van weiland. 
Men kan dus door het scheuren van weiland en de vermeer~ 
derde verbouw van koolzaad in tijden van nood de veb 
productie enorm opvoeren. De vleesproductie loopt dan 
wel is waar achteruit, doch in mindere mate dan men zou 
denken. Immers een hectare koolzaad brengt behalve pl.m. 
800 kg. vet nog ruim 1000 kilo raapkoeken voort; een zéér 
eiwitrijk veevoer. 
Ook voor ons land verdient in tijden van nood sterke bevor~ 
dering van de koolzaadverbouw, o.a. door het scheuren van 
grasland, ernstig overwogen te worden, in het bijzonder 
indien de buitenlandse aanvoer van krachtvoeder en/of die 
van de grondstoffen der margarine~productie afgesneden 
wordt. 
Hierbij is te bedenken, dat een besluit tot het stimuleren of 
voorschrijven van grotere koolzaad~bouw vóór Augustus 
moet zijn genomen. De oogst is dan een jaar daarna te 
leveren. Technisch bestaan tegen sterk vermeerderde ver~ 
bouw van koolzaad in ons land geen ernstige bezwaren. 
Omstreeks 1860 werd hier te lande nog 29.000 ha. met kool~ 
zaad verbouwd, welke oppervlakte in de laatste jaren tot 
enkele duizenden ha. is geslonken. Op tal van gemengde en 
akkerbouwbedrijven zal de koolzaadteelt belangrijk kunnen 
worden uitgebreid, waarbij er evenwel rekening mee moet 
worden gehouden, dat het risico van gedeeltelijke misluk~ 
king door het optreden van ziekten in de laatste jaren vrij 
groot is gebleken te zijn. 

Antwoord van Walter Lemkering 
Natuurlijk is - ten minste theoretisch - de mogelijkheid 
gegeven, het tekort aan vet door groter verbouw van gewas~ 
sen, die een groot olie~gehalte bezitten, te verminderen. De 
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voorwaarden echter, die dit doel bereikbaar maken, zijn in 
Duitsland Of in het geheel niet Of in veel te beperkte mate 
aanwezig. 
Volgens Duitse cijfers levert een ha. roodklaver via koeien 
92 kg. boter; een ha. gerst via varkens 170 kg. reuzel; een ha. 
koolzaad echter 960 kg. vet direct en bovendien nog 90 kg. 
dierlijk vet door het gebruik van raapkoeken als veevoeder. 
Inderdaad schijnt hier een oplossing te zijn voor het tekort 
aan vet. Het schijnt echter slechts zo. Want in de practijk 
zou dat betekenen, dat Duitsland voor 'het dekken van het 
tekort aan vet méér dan een millioen ha. grond voor de ver: 
bouw van koolzaad ter beschikking moest stellen! De moei: 
lijkheid bij de landbouwoppervlakte blijken o.a. hieruit, dat 
de Duitse boeren tijdens het bewind van Hitler ongeveer 
U millioen ha. grond hebben moeten afstaan voor rijks
autowegen, vliegvelden, vestingwerken (Westwall) enz. De 
verovering van Oostenrijk en het Sudetenland bracht geen 
uitkomst. Oostenrijk kan niet voorzien in de eigen behoefte 
aan landbouwproducten en het Sudetenland toont in ieder 
geval geen overschotten aan landbouwproducten. Ook de 
verwachtingen ten aanzien van de nieuwe veroveringen in 
Polen zijn in de laatste tijd zeer bescheiden geworden. Nadat 
men a millioen gevangenen en landarbeiders uit het land 
heeft gehaald, om hiermee voor een deel het tekort aan 
werkkrachten in de Duitse landbouwgebieden binnen de 
oude grenzen te verminderen, hoopt men volgens de Duitse 
pers, "dat de nieuwe provincies toch nog in staat zijn, in 
hun eigen behoefte aan landbouwproducten te voorzien". 
Wanneer dit lukt, zonder dat de bevolking al te zeer behoeft 
te hongeren. mag dit reeds als een prestatie worden be: 
schouwd. 
Bestaat dan de mogelijkheid, de nodige grond voor een ver
bouw van koolzaad te vinden ten koste van de verbouw van 
andere gewassen? Niet iedere grond is geschikt voor ver: 
bouw van koolzaad. Het vereist even goede grond als klaver, 
suikerbieten (die het vroeger veel meer verbouwde koolzaad 
hebben verdrongen), gerst of tarwe. Welke grote hinder" 
nissen bij het uitwisselen te overwinnen zijn, blijkt uit het 
volgende voorbeeld. Wij hebben gezien, hoezeer bij de ver. 
bouw van gerst de vetproductie via varkens achter blijft 
tegenover een verbouw van koolzaad. In Duitsland wordt 
op een miIlioen ha. grond gerst voor varkens teelt verbouwd. 
Zou dus hier een oplossing te vinden zijn door een verande: 
ring van de productie van reuzel in een productie van 
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plantenvet uit koolzaad? Neen. Want varkens leveren niet 
slechts reuzel, maar ook waardevol dierlijk eiwit. Deze uib 
wisseling zou tot gevolg hebben, dat Duitsland een zesde 
gedeelte van zijn dierlijke eiwit~productie verliest! 
Er zijn nog andere redenen, die de oplossing van Mansholt 
voor Duitsland onmogleijk maken. Hij wijst er terecht op, 
dat de beslissing over de verbouw van koolzaad reeds vóór 
Augustus moet zijn genomen, omdat reeds in deze maand 
het uitzaaien moet plaats hebben. Dit betekent echter, dat 
koolzaad zeer moeilijk in de volgorde van verbouw voor 
meerdere jaren kan worden gerangschikt. Het kan slechts op 
goede grond verbouwd worden, waar het voorafgaande 
gewas reeds vóór Augustus is geoogst (b.v. wintergerst). 
Men heeft in Duitsland noch de betekenis noch de moeilijk~ 
heden van de verbouw van koolzaad uit het oog verloren. 
Ofschoon men reeds in 1933 het plan opperde, de verbouw 
van koolzaad op 200.000 ha. te brengen, is men in zes jaren 
slechts tot een oppervlakte van 50.000 ha. gekomen. Tot de 
méér dan een millioen ha. is dus nog een lange weg. Juist 
omdat men dit erkent, zoekt men een andere uitweg: in het 
jaar 1939 was de bijdrage van koolzaad in de voorziening 
van vet (dus ongeveer 50.000 ton) even groot als de bijdrage 
van de vetproductie uit kolen. Bij het winnen van benzine 
uit kolen blijft een restproduct. Deze afval ("Paraffingatsch") 
dient ter vervaardiging van boter. Zeer zeker tijdens de 
oorlog is onder de bijzondere omstandigheden van Duitsland 
een opvoering van de verbouw van koolzaad niet te ver~ 
wachten. Wel ec:hter een opvoering van de boterproductie 
uit kolen, omdat om militair~economische redenen de ben~ 
zine~productie zeer geforceerd wordt en hiermee de hoeveel~ 
heid afval voor de boterproductie automatisch toeneemt. 
Deze winst zal echter door een achteruitgang bij de vet~ 
productie in de landbouw ten dele worden geneutraliseerd; 
want het tekort aan menselijke en dierlijke werkkrachten 
door de oorlog kan niet zonder uitwerking op de opbrengst 
blijven. Wanneer de "Reichsnährstand" reeds nu eist, dat 
ook de koeien als trekdieren worden gebruikt en bovendien, 
dat daarbij een vermindering van de melkproductie wordt 
aanvaard, omdat de trekkracht belangrijker is dan de melk~ 
(en daarmee de vet~) productie, dan is mijn bewering zeker 
niet ongegrond. 
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ARTIKELEN OVER BOEKEN 
Twee hoeken over de Sovjet-Unie 

Leonard E. Hubbard: Tl1e Economics of Soviet 
Agriculture. Macmillan and Co., Ltd. London. 

De Engelse schrijver L. E. Hubbard, die zich door enige andere econo. 
mische publicaties reeds als een grondig kenner der Russische toestanden 
heeft doen kennen, heeft thans wederom met dit nieuwe werk over de 
economie van de SowjeMandbouw onze kennis van Rusland op aanmer. 
kelijke wijze verrijkt. Zijn boek, dat van een wetenschappelijke geest van 
objectiviteit is doordrongen, behelst een breed opgezet onderzoek naar de 
vraag, wat de Russiche revolutie voor de ontwikkeling van de landbouw 
en voor de positie van de boeren massa heeft betekend. Te zeer zijn wij 
geneigd door de rol, die de socialisatie in de eigenlijke kapitalistische be. 
drijfstakken en de omwenteling van de positie der daarin werkende arbei. 
ders in de bolsjewistische litteratuur heeft gespeeld, het feit over het 
hoofd te zien, dat nog altijd Rusland een agrarisch land is en de grote 
meerderheid van zijn bevolking op het platteland woont en werkt. Zo 
verklaarde Molotov bij zijn uiteenzetting van het derde vijfjarenplan op 
de partijdag van Maart 1939, dat in de sociale samenstelling van de bevol. 
king de boeren 61 pct., de arbeiders en employés 35 pct. en de overige 
bevolking 4 pct. bedragen. De groep der boeren werd door hem onder. 
verdeeld in 55 pct. boeren, opgenomen in de collectieve bedrijven, tezamen 
met de in cartels georganiseerde handwerkslieden, terwijl de nog in eigen 
bedrijven werkende boeren en zelfstandige handwerkslieden 6 pct. zouden 
bedragen. Deze cijfers typeren de overweldigende betekenis, welke de agra. 
rische hervorming der Bolsjewisten voor het lot en leven der Russische be. 
volking heeft. In enkele inlcidende hoofdstukken beschrijft Hubbard de 
lange lijdensgeschiedenis van de Russische mousjik, die eerst in het mid. 
den van de 19de eeuw uit zijn lijfeigenschap werd bevrijd, doch daarmee 
no/,! allerminst van de zware lasten en heffingen, die op hem bleven druk. 
ken, noch van de landhonger, die hem kwelde. De z.g. Stolypinse wet· 
geving beoogde de vrijmaking der boeren en de omvorming, althans van 
een deel der boerenbedrijven, onttrokken aan de achterlijke communale 
bezitsverhoudingen, in moderner georganiseerde bedrijfseenheden. 
Dit proces was in volle gang en in 1916 was reeds meer dan 10 pct. van 
alle boerenbedrijven in zelfstandige omgezet. Dit proces, aansluitend bij 
het ook in de Russische boeren levende individualisme, werd door de 
revolutie van 1917 achterhaald. De chaotische jaren van revolutie en burger. 
oorlog leidden tot de vernietiging van het grootgrondbezit, de verjaging 
van de adel en een grote versnippering der bedrijven, doordat een veel 
groter aantal arbeiders en keuterboertjes dan te voren zich van de grond, 
die vrij gekomen was, meester maakten. Jarenlang heeft de Bolsjewistische 
partij en dus de Russische staat met het probleem geworsteld, hoe de land, 
oevolking zou zijn te brengen binnen het gareel der Bolsjewistische poli. 
tiek. Strenge centralisatie van de leiding en collectief bezit der productie. 
middelen pasten allerminst in de geest der boeren massa. En terecht vrees' 
den de leiders, dat van uit het land de krachten zouden opstaan om aan 
hun regiem een eind te maken. De weg van volksopvoeding, geleidelijke 
organisatie, propaganda der coöperatieve gedachte, was voor hen te lang 
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en te moeilijk. Nadat Lenin, door de eerste afschuwelijke hongersnood 
van 1920 gedwongen, een stap terug getreden was, en nadat lange, heftige 
discussies in de leiding der partij hadden plaats gevonden, treedt Stalin 
met de hem eigen harde rechtlijnigheid in. Het eerste vijf. jarenplan was in 
uitvoering, en eind 1929 werd het parool: Verdelgt de Koelaks en dwingt 
ze om in de z.g. kolchosen in te gaan - van boven af uitgegeven. De 
afschuwelijke bloedige omwenteling leidde tot verbanning, pauperisering en 
de dood van honderdduizenden, die wegens bezit van vee of luttel be. 
drijfskapitaalof een boven het gemiddelde uitstekend inkomen, - waar
toe ongetwijfeld vele der energiekste en onafhankelijkste elementen be
hoorden - de haat der partij fanatici en der dorpsarmen opgewekt hadden. 
Uitvoerig schildert Hubbard de desastreuze gevolgen (de massale afslachting 
van de veestapel b.v.), welke deze barbaarse omwenteling heeft gehad en 
de vele moeilijkheden, die uit de onwil tegen de gecentraliseerde leiding 
en uit de half gedwongen arbeid in de kolchosen voortvloeien. Aan de 
hand van de Sowjetstatistieken (die wegens hun onderlinge tegenstrijdig
heden alleen door een insider gehanteerd kunnen worden) gaat hij de 
capaciteit der collectieve bedrijven na. De opbrengsten per h.a. blijken 
na enige jaren boven die van de v66r.oorlogse boerenbedrijven te zijn 
gestegen, doch nog te blijven beneden de opbrengsten der goed beheerde 
landgoederen van weleer. Hoezeer het hierbij gaat om uiterst extensieve 
bedrijfsvormen, in capaciteit verre achterstaande bij onze intensieve land
bouw, wordt geillustreerd door het feit, dat voor rogge een gemiddelde 
uitlevering van acht quintaal per h.a. wordt vermeld tegen ruim 20 ten 
onzent. Bij de tarwe is het verschil nog groter: zomertarwe levert 6.3 en 
wintertarwe 8.7 quintaal op tegen 30- 35 in Nederland. De agronomische 
betekenis dezer bedrijven wordt uitvoerig geschetst, waarbij het licht valt 
op de oneconomische aanwending van mechanische hulpmiddelen, waarvan 
alle heil werd verwacht met gelijktijdige aanwezigheid van een overmatige 
arbeidersbevolking, ten gevolge waarvan juist in de gebieden met de betere 
gror,den en dichtere bevolking een groot latent arbeidsoverschot bleef be
staat' . Alleen voor zeer dun bevolkte streken met schrale gronden leverde 
de gemechaniseerde kolchosen-landbouw een passend middel tot uitbreiding 
van het areaal en verhoging der productie. 
Hubbard erkent, dat de sociale verzorging van het platteland met scholen, 
doktoren, recreatiegelegenheden e.d. door de Bolsjewisten aanmerkelijk is 
bevorderd. Ernstig bezwaar echter heeft hij tegen de overheersende strek
king van de regeringpolitiek om de boeren zoveel mogelijk met de arbei. 
ders gelijk te schakelen. De jonge, alleen in techniek gelovende konsomolz, 
verdringt den traditionelen Russischen boer en de landarbeid wordt meer 
en rr .. :er de straf en zakelijk geleide arbeid in een graanfabriek, zich nauwe
lijks onderscheidend van die in welke andere fabriek ook. Daarmee gaa t 
echter de band met grond en bedrijf verloren en worden elementen 
vernietigd, die de productiviteit ernstig schaden, zonder dat de machine 
dit kan goed maken. Zijn boek eindigt dan ook min of meer in een 
vraagteken, wat de toekomst van de Russische landbouw betreft. Wel 
heeft hij aannemelijk gemaakt, dat ondanks alle reclamegeschrijf, levens
peil en arbeidswijze van de Russische boeren verre bij die van West
Europa zijn achter gebleven. Dat wij, nog afgezien van de barbaarse 
methoden van doorvoering, van het kolchosenstelsel voor ons agrarisch 
vraagstuk iets zouden kunnen leren, is ten hoogste twijfelachtig. Deze 
negatieve, doch nuttige slotsom volgt uit dit nieuwe boek van Hubbard, 
dat tot de leerzaamste van de nog steeds aanzwellende litteratuur over 
het nieuwe Rusland behoort. J. v. G . 
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Mr. J. Huyts : De buitenlandse politiek der 
Sowjetunie. Brusse, 1939. W. 1. en J. R'dam. 

De bekende redacteur van de Nieuwe Rotferdamsche Courant heeft een 
aantal artikelen, door hem in dit beschreven van eind Augustus tot begin 
October naar aanleiding van het non-agressiepact tussen Duitsland en Rus, 
land, in dit werkje gebundeld. Naar het inleidend woord meedeelt, be
oogde de schrijver een analyse van de feiten van uit een bepaald gezichts' 
punt en wel, dat ondanks de schijn van het tegendeel, de beide landen 
allerminst bondgenoten werden op grond van een innerlijke verwant, 
schap, doch om nationale oogmerken en dat, wat speciaal Rusland aan' 
gaat, daarbij het ideologisch beginsel, de wereld-revolutie, allerminst werd 
losgelaten. 
Bij doorlezing blijkt, dat het boekje, hoe voorzichtig, ontwijkend, over
objectief ook op tal van punten, vooral moet dienen om de verschrikte 
gemOtlderen der hele of halve salonbolsjewisten in ons lieve vaderland 
enigermate te kalmeren. Aanvankelijk werd de betekenis van het bondge, 
nootschap door den schrijver stelselmatig verkleind, zodat hij in noten en 
toevoegsels allerlei in de krant gepubliceerde toelichtingen of voorspel
lingen moest terugnemen. Geleidelijk erkent hij de ernst ervan, zij het in 
een tot het uiterste verschonende terminologie. Zo heet de agressie op de 
Baltische staten en Polen het benutten "van de mogelijkheden voor een 
actieve politiek" (sic) (blz. 6), welke de schrijver niet had voorzien. Zo 
heet de gezamenlijke vredespoging der beide diktatoren er een "op de 
wonderlijke (sic) grondslag van het Poolse fait accompli" (blz. 67). 
Geheel in de stijl der communisten wordt uiteengezet, of liever gesugge' 
reerd, dat het bondgenootschap voor Rusland is gericht.. . . tegen het 
fascisme (blz. 77), omdat het communisme dit "als de uitdrukking van het 
meest reactionnaire kapitalisme beschouwt." Hoe braaf, niet waar? Ten' 
minste, als we er dan bij bedenken, dat de schrijver er meteen voorzich, 
tigheidshalve weer aan toevoegt: "het communisme, voorzover het niet 
iets anders geworden is of iets anders gaat worden". Zo kan men nog 
alle kanten uit, riskeert als auteur niets en suggestie voor de sowjet, 
vrienden is, keurig verpakt, toch geserveerd! 
Een antipathiek en misleidend boekje. J. v. G. 
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Professor Bouglé t 
Eind Januari stierf te Parijs, op bijna 
70-jarige leeftijd, Prof. C. Bouglé. In 
ons Maandschrift is een herdenking 
van dit vruchtbaar leven op zijn plaats. 
Hieronder wordt uiteengezet, waarom. 

Professor Bouglé bekleedde twee func
ties: hij was hoogleraar aan de Sor
bonne en administrateur van de Ho
gere Normaalschool te Parijs; twee 
instellingen met nauwe samenhang. 
De Ecole Normale Supérieure; we 
denken dan aan Lucien Herr - den 
Elzasser, over wien Van Ravensteyn 
indertijd geschreven heeft - we den
ken aan haar schitterendsten leerling 
Jean Jaurès; we denken aan de leven
dige en juiste beschrijving van Jules 
Romain's "Mensen van goeden wille". 
Voor de vooruitstrevende Franse 
wetenschap is de ouderwetse en wei
nig hygiënische school aan de Rue 
d'Ulm, met zijn schitterende biblio
theek, met zijn enthousiaste werk
sfeer, een heibrandende haard, waar
aan hele generaties geleerden zich 
hebben gewarmd en zich nog warmen. 
Bij het aanduiden der kwaliteiten van 
Frankrijk's humanistische en demo
cra tische historici, politici en sociolo
gel'l wordt nooit verzuimd, te vermel
den, dat zij oud-leerlingen van de 
Hogere Normaalschool waren! 
Van deze sfeer was Bouglé tot aan 
zijn dood de vertegenwoordiger. Als 
socioloog van internationale vermaard
heid lopen zijn publicaties in de tien
tallen. Wij kunnen hem vooral dank
baar zijn voor het kleine maar rijke 
boek "Socialismes français". Uitgaan
de van de 18e-eeuwse filosofen, word t 
hier het blijvende en actuele in de 
leer van de Saint Simon, van Fourier, 
van Proudhon en van nog meer 
andere Franse vormen van socialisme 
blootgelegd, zodat wij het moderne 
socialisme - erfgenaam van dit alles 
- weer als nieuw voor ons zien staan. 
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Dit boekje, onder no. 149 uitgegeven 
in de Collection Armand Colin (een 
soort Volksuniversiteits-bibliotheek), 
geschreven in verrassend heldere en 
voor buitenlaneders gemakkelijke taal, 
moest het geestelijk bezit worden van 
ieder ontwikkeld Nederlands socialist! 
Bouglé, met zijn filosofischen, vertrou
wenden blik op de democratie, waar
van ook zijn artikelen in "Marianne" 
getuigenis aflegden, is niet meer. Hij 
en zijn staf van de Ecole Normale 
stelden zich tot taak: het scherp rich. 
ten van den Fransen geest. Door de 
invloed van die geest in de Neder
landen gaat dit verlies ook óns aan. 
Stellig behoort het tot de taak van 
S. en D. om, op ons terrein, zijn 
werk voort te zetten door, vanuit 
zijn en ons humanistisch-democratisch 
standpunt, mede te werken aan het 
scherp richten van de Nederlandse 
socialistische geest! 

* 
fVtltl~t fV(ltlkJaam! 

Het zij mij vergund een enkele opmer. 
king te maken naar aanleiding van 
pg. Banning's stukje over "Waak. 
zaamheid en E.d.D." in de Januari
aflevering van "Socialisme en Demo
cratie". 
Het wil mij voorkomen, dat Banning 
niet geheel billijk is ten opzichte van 
E.d.D.'s verzet tegen de gestes van 
het Comité van Waakzaamheid.E.d.D. 
blijkt toch inderdaad waakzamer ge. 
weest te zijn in haar bestrijding van 
de vijanden der Democratie dan het 
Comité, dat "Waakzaamheid" in zijn 
vaandel heeft geschreven. 
Eerst kort geleden, vóór de vergade. 
ring van het Comité in December 
j.1. is het mij opgevallen, dat de zeer 
zeker waardevolle en vaak voortref
felijke brochures van het c.v.W. 
zich geen van alle opzettelijk heeft 
bezig gehouden met de gevaren, die 
van de zijde der openlijke en crypto
communisten dreigen. Alleen in de 
brochure 2e reeks no. Ivan Prof. 
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Hoetink over "De vrijheid der we. 
tenschap" lees ik op bldz. 26--27 een 
duidelijke aanwijzing van de geeste. 
lijke onvrijheid in de Sowjet.Unie. 
Eerst drie maanden na de verzoening 
tussen Rusland en Duitsland en na de 
onverbiddelijke duidelijkheid der Rus. 
sisch.Finse gebeurtenissen, deed het 
C.v.W. een krampachtige poging om 
zich te bevrijden van de anti.demo' 
craten in eigen kring, maar het no. 
digde toch nog als spreker uit een 
typisch vertegenwoordiger van het 
cultuurbolsjewisme in Nederland. 
Nu is er een nieuw Comité opge. 
richt, nu niet meer van "waakzaam. 
heid" geheten, maar dat - de ge. 
boorte.weeën geven reden het te vre. 
zen _. toch nog een onderafdeling 
van "waakzaamheid~ ' zal nodig heb. 
ben om zich een bepaald soort van 
anti.democraten van het lijf te hou. 
den . 
Misschien heeft Banning wel gelijk 
om de "Heb.ik.het.niet.gezegd I".men. 
taliteit van E.d.D. af te keuren, al zou 
hij als psycholoog die afkeuring iets 
minder bitter hebben kunnen formu' 
leren. Het is nu eenmaal een feit, dat 
E.d.D. gewaarschuwd heeft en dat 
deze organisatie door haar duidelijk 
en welbewust optreden in het open' 
baar het vrijwel onmogelijk gemaakt 
heeft door anti.democratische elemen. 
ten gehavend te worden . Het Comité 
van Waakzaamheid is door een te 
wijde tolerantie niet aan dit gevaar 
ontkomen. Het is voor mij nog de 
vraag, of het nieuwe comité in staat 
zal zijn en vooral: de moed zal heb. 
ben, naar buiten zó op te treden, dat 
de stille belagers der geestelijke vrij. 
heid nu eens en vooral zullen besef. 
fen: onze kans is verkeken. 
Banning acht het een probleem, hoe 
de verschillende groepen, die een ver. 
sterking der democratie voorstaan el. 
kaar moeten vinden en verwijt E.d.D. 
dat het aan de oplossing van dit pro' 
bleem niet genoegzaam meewerkt. Dit 
verwijt is toch werkelijk niet billijk , 
Niet E.d.D. faalde maar het Comité 
van Waakzaamheid. Het nieuwe 
comité zal nu moeten tonen, hoe het 

door Banning vermelde probleem kan 
opgelost worden, 

Z. STOKVIS. 

(W.B.) Het element van waarheid in 
de opmerkingen van Stokvis kan ik 
erkennen, en meen ik in mijn stukje 
ook tot uitdrukking te hebben ge. 
bracht: Waakzaamheid heeft te laat 
ingezien, dat geestelijke vrijheid en 
democratie ook door het bolsjewisme 
worden bedreigd; in dit opzicht heeft 
E.d.D. scherper gezien. Men verwaar. 
loze daarbij niet, dat Waakzaamheid 
werd opgericht in een tijd toen er vrij 
algemeen gedacht werd: de N.S.B. is 
in ons land een reeël gevaar, het com. 
munisme krijgt geen vat op ons volk. 
Het is een factor die de houding van 
Waakzaamheid niet verontschuldigt, 
maar wel verklaart. 
Mijn hoofdbezwaar tegen E.d.D. in 
dit geval blijft dit: een politiek die 
over de eigen gevoeligheden heenziet 
had moeten begrijpen, dat men op 
het ogenblik van zuivering, de demo. 
cratische intellectuelen niet van zich 
moet afstoten, maar behoort te steu. 
nen en aan zich te binden. Men zag in 
E.d.D. Waakzaamheid als een mantel. 
organisatie van het communisme. Dat 
was dwaasheid; het maakt de bedoe. 
Iingen van een 40.tal lieden zonder 
meer tot die van de 1200 anderen. 

* 
De AmstC'rdamse 
Stadhuis kwC'stie 
(J.B.). Drie dagen lang heeft de raad 
van Amsterdam zich bezig gehouden 
met de voorbereiding van de bouw 
van het nieuwe stadhuis. Tevoren 
was, vooral in de pers, over deze 
aangelegenheid veel te doen geweest. 
De leden van de raad werden tot aan 
de vooravond van het debat be. 
stookt met krantenartikelen, brochu. 
res, enz. In sommige er van werd 
gewaagd van een ,.historische zitting". 
In werkelijkheid was van een his. 
torische zitting geen sprake en stond 
reeds tevoren vast, dat een defini. 
tieve beslissing omtrent de bouw van 
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het nieuwe stadhuis niet zou vallen. 
Er waren in hoofdzaak twee moge
lijkheden. 
De eerste mogelijkheid, belichaamd 
in het voorstel van B. en W., kwam 
neer op het volgende. Er was een 
openbare prijsvrallg geweest met het 
doel een plan tI:: verkrijgen, dat als 
definitief schets-ontwerp voor het 
stadhuis zou kunnen dienen. De prijs
vraag, welke ûch in twee étappes 
voltrok, had dit plan niet opgeleverd. 
De jury meende geen van de 225 
ingezondcn ontwcrpen, waarvan el 
vier tot de tweede ronde waren toe. 
gelaten, als definitief ontwerp te kun
aen aanbevelen. Wel meende zij, dat 
er twee plannen waren, n.1. die van 
de architecten-combinaties Berghoef
Vcgter cn Duintj : r_Komter, welke 
door hun bijzondere kwaliteiten de 
verwachting wettigden, dat ze, na 
omwerking, het definitief schets' 
ontwerp zouden opleveren. Zij advi. 
seerde daarom den ontwerpers tot 
deze omwerking gelegenheid te geven, 
welk advies door B. en W. werd 
uvergenomen. Aanvaarding van het 
voorstel van B. en W. zou dus be' 
tekenen, dat de raad na ongeveer 
.::en jaar een tweetal ontwerpen zou 
worden voorgelegd, waaruit hij dan 
een keuze zou doen, tenzij geen van 
beide ontwerpen hem zou bevredigen. 
[n het laatste geval zou de prijs
vraag definitief als mislukt moeten 
worden bcschouwd cn een geheel 
nieuwe wcg moeten worden ingcsla, 
gcn. Dit was dus de eerstc mogelijk., 
hcid. 
De twe.ede mogelijkheid was vervat 
in een voorstel-Boissevain, dat be' 
oogde op de ingeslagen weg niet 
voort te gaan, maar reeds thans met 
een schone lei te beginnen door op' 
nieuw de vraag in onderzoek te 
nemen, welk terrein voor het nieuwe 
stadhuis zou moeten worden aange' 
wezen en welke onderdelen van het 
gen'eentelijk bestuursapparaat in het 
nic1,;we gebouw zouden moeten wor' 
den ondergebracht. De voorstellers 
motiveerden dit voorstel voorname, 
lijk door er op te wijzen, dat het 
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resultaat der prijsvraag twijfel had 
doen ontstaan omtrent de geschikt, 
heid van het aangewezen terrein 
aan het Frederiksplein. 
Bij de debatten is heel wat overhoop 
gehaald, doch tenslotte bleek de 
overgrote meerderheid van de leden 
te voelen voor deze overweging, dat 
het op zijn minst genomen uiterst 
voorbarig zou zijn om geheelop' 
nieuw te beginnen. zolang men niet 
het resultaat van de door de jury 
aanbevolen "derde ronde" had leren 
kennen. En dit laatste kon alleen 
door aanvaarding van het voorstel 
van B. en W. Ecrst als dit geen bc, 
vredigend resultaat mocht oplcveren. 
zou het ogenblik gckomen zijn om cen 
allcere weg in te slaan. Met gnte 
meerderheid werd het voorstel van 
B. en W . aangenomen en het voor' 
stel,Boissevain verworpen. 
Tijdens de debatten bleek nog een 
stroming aanwezig, onder anti ' revo' 
h.:tionaire leiding, die het voorstel 
van 13 en W. aldus wilde amende< 
re'!, dat aan de beide door de jury 
aanbevolen ontwerpers nog enkele 
architecten werden toegevoegd. Dit 
verlangen is niet in vervulling ge
gaan . hetwelk mede moet worden 
toegeschreven aan de ongelukkige 
mar.ier, waarop de voorstanders 
manoeuvreerden verschillende 
raadsledcn cn ledcn van het Collcge 
wensten wel de toevoeging van een 
of meer bepaalde architecten, maar 
niemand wilde eigenlijk de verant, 
woordelijkheid van deze afwijking 
van het advies der jury op zieh 
nemen. 
De ra8.d heeft zich dus strikt ge' 
houdcn aan hetgeen de jury advi, 
seerde en heeft daarmede naar ons 
oordeel verstandig gedaan. Aldus is , 
zoals het Bouwkundig Weekblad 
"Architcctura" schreef, dc sfeer rond, 
om de stadhui~voorbcreiding zo zui, 
ver gebleven, als zij tot dusverre was. 
Thans dient te worden afgewacht, 
wat de twee architectencombinaties 
in dc "laatste rond e" tot stand zullcn 
brengen. Wij hopen, dat pers en 
publiek hun rustig zullen laten 
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werken en dat de stroom van kran. 
tenartikelen, fantasieplannen en wel. 
gemeende lekenadviezen enige tijd 
\\'ordt stilgelegd. Per slot van zake 
zal de oplossing van het ~tadhuis
vraagstuk aan de tekentafcl en niet 
aan de schrijftafel gevonden moeten 
worden. 

Maatschappelijk werk 
Bij de firma Nygh en Van Ditmar 
te Rotterdam verscheen als 5e num
mer in de serie "Sociale Handwijzers 
op Juridisch en Medisch gebied", een 
boekje van de hand van pg. Mr. 
Moltzer de directeur van de School 
voor Maatschappelijk Werk te 
Amsterdam over "Maatschappelijk 
Werk." 
De verschijning van dit boekje heeft 
mij uitermate verheugd en ik zou 't 
in vele handen wensen, vooral in 
handen van onze vakverenigings
bestuurders, raadsleden en die pg., 
die zich op maatschappelijk terrein 
begeven. 
Kennisname van dit boekje zal onge' 
twijfeld velen de conclusie doen 
trekken, hoe ontstellend weinig wij 
van dit vraagstuk afweten, hoe weinig 
wij van dit vraagstuk afweten, hoe 
weinig wij ons met dit vraagstuk 
hebben bemoeid. 
Deze negatieve houding is natuurlijk 
zeer goed te verklaren, zoals wij voor 
alles een verklaring hebben. Maar 
nu onze beweging er zich wel mede 
gaat bemoeien, nu moeten wij zorgen 
dit vraagstuk te beheersen en mogen 
wij ons niet schuldig maken aan 
"ondeskundig geliefhebber". 
Velen van ons stellen zich maar al 
te gauw tevree (en ik weet dat uit 
eigen ervaring) met het uiterlijke. 
Indien de naam van Burgerlijk Arm
bestuur maar vervangen is door 
Maatschappelijk Hulpbetoon is de 

zaak in orde. Dat een naamsveran
dering geen wezenlijke verandering 
betekent in de opvattingen omtrent 
Armenzorg, dringt niet altijd tot ons 
door. 
Eenzelfde ervaring tekent Moltzer 
aan op pg. 44 en 45; ook al betreft 
het dan niet onze beweging. 
Ten aanzien van onze beweging zegt 
de schrijver (blz. 97): 
"Ook de socialistische arbeiders' 
beweging, waar het beginsel der 
sociale gerechtigheid een hoeksteen 
vormt, is in andere richting dan die 
van het maatschappelijk werk ge. 
oriënteerd, t.w. in die van sociale 
politiek en selfhelp. Het socialisme 
heeft zijn krachtige roepstem om 
gerechtigheid over het wijde veld 
van maatschappelijk werk veel te 
weinig doen weerklinken. De beploe
ging van dezen akker heeft het veel 
te veel aan andere groepen overge' 
laten, die gedragen wcrden door het 
beginsel, waaruit het maatschappelijk 
werk bovenal leeft, het beginsel der 
liefde. Ware het anders geweest, het 
maatschappelijk werk zou een geheel 
andere positie innemen, dan het nu 
doet. Het zou b.v. evenzeer in het 
brandpunt der politieke belangstel, 
ling zijn komen te staan als nu de 
werklozenzorg." 
Helaas is dit volkomen juist. Minder 
juist is zijn opmerking op dezelfde 
blz.: 
"Ondertussen is de Nederlandse 
socialistische arbeidersbeweging bezig 
haar houding volkomen te wijzigen. 
Reeds bestaan de Verenigingen voor 
Moderne Gezinsvoogden en van 
Socialistische Armbezoekers; in het 
bijzonder zij gewezen op de "Sociaal, 
Democratische Vereniging ter Bevor, 
dering van Reclassering. Het gehele 
vraagstuk is momenteel bij partij en 
vakbeweging in studie." 
Van een verhoogde belangstelling is 
geen sprake. Aan de bedoelde Com. 
missie werkt de Vakbeweging niet 
mede, blijkbaar weet de Vakbeweging 
het wel. En de partij. Deze was wel 
zo welwillend een Commissie in te 
stellen, maar de Commissie mag niets 
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kosten, d.w.z. de leden der Com. 
missie moeten alles zelf betalen. 
Ik weet wel, de partij staat er finan. 
cieel niet krschtig voor. Maar ook 
voor andere dingen wordt geld ge' 
vonden. Voor dit werk kan het niet 
gevonden worden, omdat er geen 
beiangstelling is. 
Moltzer zegt het in zijn eerste citaat 
zo treffend. Hadden wij, soc. dem., 
aandacht aan dit werk geschonken, 
het zou in het brandpunt van de 
belangstelling staan. 
Partij en N.V.V. lieten het aan de 
individuele leden over, de officiële 
instanties hadden geen belangstelling. 
Zij achten het voldoende als wij 
maar Wethouders hebben. Of deze 
Wethouder in staat zijn nieuwe wegen 
in te slaan, is blijkbaar een kwestie 
van de 2e rang. 
Voorts bevat het boekje een pleidooi 
voor de opleiding tot maatschappe' 
lijk werker. Ook hiervoor zou ik de 
aandacht willen vragen. Wij maken 
ons over dit vraagstuk onvoldoende 
druk. Wij hebben nog onze hautaine 
m'inachting tegenover philantropen. 
Onze beweging begeeft zich thans 
zelf ook op dit gebied. Ik ben be' 
vreesd, dat wij zonder kennis van 
zaken dezelfde fouten zullen gaan 
maken als de philantropen vroeger. 
Laten wij daarvoor waken. Wij 
weten niet alles. Als wij bewust zijn 
van onze taak op dit terrein, dan 
kan het boekje van MoItzer ook voor 
onze beweging een sociale hand. 
wijzer zijn. J. A. B. .. 
G. H. Streurman, Rede en Bezeten, 
heid. - Van Gorcum & Comp. Assen, 
1939. 64 blz. Prijs f 1.75. 

Aan de vruchten kent men de boom 
- en zo heb ik door de lezing van 
dit boekje de overtuiging gekregen, 
dat de heer Streurman, die ik overi. 
gens niet ken, een weldenkend mens 
is. 
Hij wijst ons op de bezetenheid 
in onze tijd; de waan, het redeloos 
aanvaarden van personen, handelingen 
en ideeën als normen voor eigen 
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levenshouding en wereldbeschouwing. 
Hij brengt dit in verband met de 
armoede van geest, die er in onze 
tijd heerst, ondanks de technische 
vooruitgang. Wij zijn oppervlakkig, 
wij aanbidden het getal, de snelheid 
en het geld, wij wijzen de jeugd niet 
op de eeuwige waarden. 
Waarom maald datgene, wat de tech , 
niek ons biedt, ons niet waarlijk rijk, 
waarlijk gelukkig? Omdat wij het 
gebodene aanvaarden, zonder er de 
innerlijke waarde van te beseffen. 
De kennis der natuur heeft ons, 
vooral in de 19de eeuw, van de 
natuur vervreemd, omdat wij het 
mysterie achter de natuur niet meer 
kenden. Wij moeten weer het eeuwilolol 
achter het tijdelijke, het universele 
achter het bijzondere leren erkennen 
en het leven weer leren zien als een 
wonder. 
Een der wegen naar dit eeuwige is 
de schoonheid, aan wier vertroosting 
wij meer dan ooit behoefte hebben . 
De zichtbare schoonheid getuigt van 
een onzichtbare volmaaktheid. 
De dienst dezer volmaaktheid is de 
religie, die staat boven geloof of on' 
geloof, maar die den mens gebonden 
weet aan eeuwige normen van waar' 
heid, schoonheid en zedelijkheid. Zij 
is een levenshouding, die in geen 
enkele organisatie is vastgelegd. Zij 
wil de rede doen zegevieren over de 
bezetenheid, de schoonheid over het 
lelijke. Zij is de band, die het tijde, 
Iijke verbindt met het eeuwige. 
De schrijver eindigt met een hymne 
op de liefde, die voor de geest is 
wat de zon is voor de natuur; de 
edelste vorm der religie, die alleen 
het geloof en de hoop vermag te 
geven. 
Tijdens zijn werk heeft de schrijver 
zich afgevraagd of men hem niet zou 
verwijten, open deuren in te trappen: 
al wat hij zeide was toch eigenlijk al 
eerder gezegd? Maar hij meende, dat 
het niet genoeg gezegd kon worden. 
Inderdaad, wie ten volle opneemt, 
wat in dit boekje gezegd wordt, kan 
er een beter mens door worden. 

C. H. K. 
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[Vv.DREES: 

oorlog 
P roblemen van en 

vrede 
Dr. W. Banning: Een weg opwaarts 

De nieuwe oorlog . 
De nieuwe vrede. 

De ervaringen van de kwarteeuw, die met de wereldoorlog 
van 1914--1918 is begonnen en die op een nieuwe oor1ogs~ 
catastrofe is uitgelopen, terwijl inmiddels in een groot deel 
van de wereld de persoonlijke vrijheid is vernietigd, nopen 
ieder denkend mens tot zelfbezinning. De vraag, waaraan 
de noodlottige loop der gebeurtenissen, die de Europese 
beschaving met ondergang bedreigt, moet worden geweten 
en hoe de toekomst kan. worden beveiligd, laat ons niet los. 
En de sociaal~democraat zal zich daarbij nog in het bijzon~ 
der afvragen in hoeverre ook het democratisch socialisme 
is tekortgeschoten, niet enkel in kracht, maar in beleid, in 
inzicht, wellicht ook in gezindheid. 
Het zijn vragen als deze, die Banning in zijn nieuwe boek, 
uiteraard van religieus~socialistisch standpunt, tracht te 
beantwoorden. Er staat veel in, dat in onze kring vrij alge~ 
meen · zal kunnen worden aanvaard. Daarnaast echter bevat 
het ook beschouwingen, waarvan de juistheid m.i. ernstig 
kan worden betwijfeld of stellig moet worden ontkend, en 
andere, waarbij het accent is gelegd op een wijze, die tot 
tegenspraak prikkelt, ook waar voor zakelijk meningsver~ 
schil weinig reden is. 
\Vaar het hier niet enkel gaat om vragen van "schuld" in het 

(Red.) Drees heeft aan de redactie gevraagd, dit stuk niet te willen be
schouwen als een boekbespreking, maar als bijdrage tot een partij discussie. 
Daarom zal Banning antwoorden, niet met een anticritiek (die de redactie 
ongewenst acht), maar ter nadere toelichting van zijn standpunt. Waar de 
Mei-aflevering een speciaal karakter zal dragen, kan dit antwoord pas in 
het Junimummer verschijnen. Het zal dan tevens ingaan op de door Van 
Gelderen in het vorig nummer ontwikkelde overtuigingen. 

2]7 



il 

1 

verleden, maar ook om de geest van het socialisme in het 
algemeen, om de kijk op het heden en om de conclusies 
voor de toekomst, stel ik er prijs op ten aanzien van enkele 
hoofdpunten uiting te geven aan mijn bezwaren. 

Een centrale gedachte in Banning's boek is, dat de 20ste 
eeuwse wereldoorlogen moeten worden gezien als "de zeer 
duidelijke tekenen van het hopeloos vastlopen van een cul. 
tuurperiode en een cultuurstreven", als "het catastrofaal 
gericht over een wereld, die Bezit en Macht als hoogste goed 
heeft aanbeden, die op wereldverovering uit was en daarin 
de zin des levens meende te vinden", een "gericht óók over 
het empirisch socialisme, dat bij deze periode behoort en er 
de duidelijke kenmerken van draagt." 
Wij zijn hier op een terrein, dat dicht ligt bij theologische 
opvattingen, waaromtrent ik mij niet in beschouwingen wil 
begeven, maar wanneer Banning spreekt van een "gericht", 
een "Godsgericht", dan houdt dat toch in de eerste plaats 
zijn eIgen oordeel in over en zijn veroordeling van een cut. 
tuurperiode, met inbegrip van wat hij elders noemt "het 
arbeiderssocialisme van de 19de eeuw." En dan mag de vraag 
worden gesteld, of hier woorden met een profetische klank 
niet worden geuit met een zekerheid, die veel van haar 
waarde verliest, zodra men de gedachtengang toetst, ook 
met een terugblik naar een verder verleden. 
Waren ook vroegere catastrofale oorlogen een gericht over 
de geest van een cultuurperiode? 
Waren de Franse revolutie en de Napoleontische oorlogen, 
die het Europa omstreeks 1800 niet minder hebben geschokt 
dan de 20ste eeuwse oorlogen het Europa van nu, een gericht 
over de geest van de eeuw der Verlichting dan wel over het 
absolute koningschap en de resten van het feodalisme? 
Waren de talrijke oorlogen, die aan het eind van de 17 de en 
het begin van de 18de eeuw een groot deel van Europa teis. 
terden, in het bijzonder de Spaanse successieoorlog, die voor 
Nederland vrijwel het einde betekende van zijn Gouden 
Eeuw een gericht? Over het Protestantisme van vVillem lil 
of over het Katholicisme van Lodewijk XIV? Misschien over 
diens machtswaan of over de burgertrots der Nederlandse 
regenten? 
Was de dertigjarige oorlog, die aan het begin van de 17de 
eeuw heel Midden.Europa verwoestte, Duitsland uiteenreet 
en zijn bevolking decimeerde, samen met andere godsdienst. 
oorlogen, een gericht over de geest der 16de eeuw, die in 
belangrijke mate de geest was van Renaissance, Humanisme 
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en Hervorming? Waren die oorlogen het teken, dat de cul; 
tuurperiode van de Hervorming hopeloos vastliep? 

Draagt overigens de beschouwing, als zou de oorlog een 
gericht zijn over de geest der 19de eeuw - wat :die geest dan 
ook moge geweest zijn - bij tot helderder inzicht omtrent 
de oorzaken juist van deze oorlogen? 
Dat oorlogen mogelijk zijn en de eeuwen door zijn voorge: 
komen, hangt natuurlijk samen met menselijke eigenschap~ 
pen, met menselijke "zondigheid", naar de uitdrukkingswijze 
van het Christendom, maar er zal nauwelijks een tijd zijn 
aan te wijzen. waarin de krachten, economische zowel als 
ethische, die zich tegen de oorlog richten, zo sterk waren 
gegroeid, als in de 19de eeuw. En zo desondanks tegenstel·. 
lingen tussen Staten en volkeren, die samenhingen met drang 
naa~ macht en bezit, er toe bijdroegen de oorlog mogelijk te 
maken, is het uitbreken van de eerste wereldoorlog, evenals 
van de oorlog tussen Japan en China, niet voor een belang: 
rijk deel het gevolg geweest, zoals vooral Bonger herhaalde~ 
lijk heeft belicht, van het zich handhaven, te midden van een 
moderne industriële en commerciële ontwikkeling, die meer 
belang had bij vrede dan bij oorlog, van groepen en begrip: 
pen uit een half:feodale tijd in landen als Pruisen en Japan 
en Vàn het bestaan van half~ en heel absolutistische regerin~ 
gen, ook in Oostenrijk en Rusland? 

En voorzover het imperialisme, dat in elk geval wel rechb 
streeks oorzaak is geweest van talrijke koloniale oorlogen. 
ook tot de wereldramp zijn noodlottige aandeel heeft bijge~ 
dragen, kan daarvoor het "arbeiderssocialisme" ook maar in 
de geringste mate mede verantwoordelijk worden gesteld? 
In Tijd en Taak las ik onlangs hoe in een gemeente, waar 
een getuigenis was gegeven, dat wij allen aan de oorlog mede 
schuldig staan, de burgemeester per advertentie deed weten, 
dat hij voor zich met nadruk de aansprakelijkheid afwees. 
Het deed mij goed te zien, dat ook in Tijd en Taak voor deze 
ironische mededeling een zekere waardering bestond, in het 
besef, dat een dergelijke vage, algemene schuldbelijdenis het 
begrip voor werkelijke verantwoordelijkheid eerder verdoe: 
zelt dan verduidelijkt. 
Ik zou voor het "arbeiderssocialisme" ook met nadruk de 
mede~verantwoordelijkheid voor het imperialisme als oor: 
logsoorzaak willen afwijzen. Banning meent - enigermate 
tot mijn verwondering - dat voor de socialistische critiek 
op het imperialisme de toepassing van het geweld slechts 
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bijzaak zou zijn geweest, zij het een niet onbelangrijke, en 
hoofdzaak, dat de dikwijls enorme winsten aan de particu. 
liere kapitalisten kwamen, en dat de koloniale volken wer~ 
den onderdrukt en uitgebuit, terwijl bovendien een voorname 
rol speelde het inzicht, dat het imperialisme voortdurend 
oorlogsgevaar meebrengen moest. Die critiek, zou men zeg: 
gen, mocht er dan toch zijn. Niettemin acht Banning de 
socialistische gedachte der 1ge eeuw - tot diep in de 20e --
psychologisch en geestelijk aan het imperialistisch streven 
ge~ althans verbonden. Hij motiveert zijn bezwaren o.a. als 
volgt: "Nergens heeft voorzover mij bekend, de socialistische 
beweging stelling genomen tegen de verovering van de 
aarde door het Westerse industrialisme : men veroordeelde 
aan het Westen zijn kapitalisme, niet zijn industrialisme; 
zijn onrechtvaardige bezitsverdeling, niet zijn bezitsbegeerte; 
zijn militair geweld, niet zijn heerserswil." 
Het is mij wel duidelijk, dat Banning doelt op een gezind. 
heid, die naar zijn mening nog te dicht staat bij de strevin~ 
gen, die achter het imperialisme liggen, maar er rijst voor 
mij toch weer een groot vraagteken achter zijn betoog, voor~ 
al waar hij concretiseert. Bezitsbegeerte en heerserswil zijn 
door het socialisme vaak genoeg met hartstocht bestreden. 
Maar wat wil zeggen veroordeling van het industrialisme, 
ook als het geen kapitalisme meer zou zijn? Wat valt er 
reëel meer te eisen. dan verzet tegen onderdrukking, uitbui. 
ting en geweld? Meent Banl1ing, dat de Westerse techniek 
niet aan overzeese gebieden moet en mag worden gebracht? 
Dat de bodemschatten buiten Europa en Amerika onont~ 
gonnen moeten blijven? Dat handelsverkeer tussen tech. 
nisch meer en minder gevorderde Staten tot een minimum 
moet worden beperkt? 
Zonder twijfel brengt elke aanraking tussen volkeren op 
verschillend niveau van productie techniek - en daarmede 
ook van bewapening - grote gevaren met zich mee, in de 
eerste plaats voor de volkeren op lagere technische ontwik. 
kelingstrap - die in andere zin geen lager cultuurniveau 
behoeft te betekenen - maar moreel ook voor de andere. 
De drang naar macht en bezit, die door het kapitalisme 
niet is geschapen, maar wel machtig gestimuleerd, is daarbij 
een gevaar te meer. De ontwikkeling zelf echter, die tenslotte 
de gehele aardoppervlakte in het economische verkeer 
betrekt, is onvermijdelijk en is de voorwaarde voor de volle 
ontplooiing der mogelijkheden, 'die de aarde aan de ganse 
mensheid - ook aan de menselijke geest - biedt. 
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En alsof het zondenregister van het socialisme nog niet 
zwaar genoeg zou zijn belast door het, zij het ook onder 
verzachtende omstandigheden, mede aansprakelijk te stellen 
voor imperialisme en oorlog, wordt ook de moraal, of het 
gemis aan moraal, van het communisme ten dele op zijn 
rekening geboekt. Banning schrijft op blz. 32: 
"Er blijft immers het historische feit staan, dat communis~ 
me en sociaal~democratie ontsprongen zijn aan eenzelfde 
verleden, m.a.w. dat de wortel van dat socialisme innerlijk, 
en vooral moreel niet gaaf is geweest." 
Is hier een conclusie, die het wezen en de eer van onze 
beweging raakt, niet te gemakkelijk getrokken, nadat Banning 
juist even te voren tegen een "ietwat gemakkelijke filosofie" 
heeft gewaarschuwd? 
Als twee bewegingen uit eenzelfde verleden zijn ontsprongen 
en een daarvan gaat de richting uit van geweld, terreur, 
miskenning van de waarde der persoonlijkheid, blijkt dan 
dat de bron onzuiver was? Zo ja, hoe staat het dan met 
het Christendom? Uit eenzelfde verleden zijn, ten dele zelfs 
binnen eenzelfde kerk, ontsprongen de mildste humaniteit, 
het zuiverste pacifisme, de diepste eerbied voor de mense~ 
lijke persoonlijkheid en inzonderheid voor het menselijk 
geweten, maar anderszijds ook de felste godsdienstoorlogen, 
de wreedste kettervervolgingen, de onzinnigste heksen~ 
processen; onvoorwaardelijke offervaardigheid in de strijd 
voor de vrijheid zowel als onvoorwaardelijke verdediging 
van absolute vorsten en dwingelanden. 
Banning critiseert - het moet, om misverstand te voor~ 
komen, met nadruk worden gezegd - ook de zwakheden 
van het Christendom, maar hij denkt er terecht niet aan 
daaraan de conclusie te verbinden, dat daarom de wortel 
van het Christendom innerlijk en vooral moreel niet gaaf is. 

Bij de tekortkomingen, die Banning aan het "empirisch 
arbeiderssocialisme" ten laste legt, is ook zijn houding bij 
het begin en het einde van de vorige wereldoorlog. Voor~ 
zover het gaat om tekortschieten in kracht, aanvaard ik dat 
ten. volle. Voorzover gedoeld wordt op een tekortschieten 
in gezindheid slechts in beperkte mate. Dat b.v. de meerder~ 
heid der Duitse partijleiding, toen eenmaal de oorlog was 
uitgebroken., die door Oostenrijk en Duitsland was ont. 
ketend, gemeend heeft de oorlogscredieten te moeten bewi1~ 
ligen en vrij lang de Duitse regering is blijven steunen, is een 
fout geweest - ook een morele fout - die onafzienbare 
gevolgen heeft gehad en waarvoor slechts een uiterst zwakke 
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verontschuldiging lag in het beroep op de gevaren, die gele. 
gen zouden zijn in een overwinning van het Russische 
C:tarisme. Tegen het beleid, dat tot de oorlog voerde, had 
echter ook in Duitsland de sociaal.democratie - en tenslotte 
zij alléén -- tot het laatste ogenblik met kracht geageerd 
en ook tijdens de oorlog was er in haar midden van het 
begin af verzet, een verzet, dat een steeds toenemend deel 
van de partij ging omvatten. 
Wat Banning zegt omtrent de situatie bij het sluiten van de 
vrede - "het socialisme van Frankrijk, België en Engeland 
was te zeer in overwinningsroes en afkeer van Duitsland 
bevangen om tot een critiek op en een verzet tegen Clemen. 
ceau en Lloyd George te kunnen komen" - berust op een 
vergissing ten aanzien van de feiten. 
De sociaal.democraten uit de landen der Entente waren be. 
reid tot deelneming aan de conferentie te Stockholm, die de 
Internationale een basis wilde doen aangeven voor een vrede 
door overeenstemming. De regeringen hunner landen weiger. 
den echter paspoorten te verstrekken. Henderson trad om 
die reden uit de regering. Zij stelden daarna hun standpunt 
vast in een resolutie van Februari 1918, waarin zij zich kant. 
ten "tegen elke poging om deze verdedigingsoorlog te doen 
overgaan in een veroveringsoorlog, die nieuwe conflicten zou 
voorbereiden, nieuwe grieven zou doen ontstaan en de vol. 
keren meer dan ooit zou overleveren aan de dubbele gesel 
van de bewapening en van de oorlog." 
In het voorjaar van 1919 nam het Franse socialistische con. 
gres een resolutie aan, waarin het verklaarde: "De Franse 
republiek is aan de Duitse een eervolle en directe vrede ver. 
schuldigd. De socialistische partij reikt het Duitse volk de 
broederhand", en waarin het de "mateloze eisen" geselde, 
die aan Duitsland werden gesteld. Getuigt dit van een 
overwinningsroes en afkeer van Duitsland? 
Zelfs de Belgen, die zich het sterkst als slachtoffers konden 
voelen, gaven nog in Juni 1919 in een resolutie uiting aan de 
overtuiging, dat alleen werkelijke rechtsvrede een nieuwe 
oorlog zou kunnen voorkomen, en waarschuwden er .tegen 
de Duitsers economisch tot slaven te maken. Waarborgen 
tegen een nieuwe aanval op België en Frankrijk wilden zij 
niet gezocht zien in eenzijdige ontwapening van Duitsland, 
maar in algemene vermindering van de bewapening en in 
grote macht van de Volkenbond. Dat zijn tenslotte, in tegen. 
stelling met . de meeste Fransen, hun stem niet onthielden 
aan het verdrag, toen het eenmaal gesloten was, vond zijn 
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reden in de omstandigheid, dat België slechts bij een deel 
van het verdrag rechtstreeks betrokken was, welk deel aan 
België rechtsherstel en schadevergoeding bracht. . 
Vliegen. een van de warmste vrienden van Frankrijk en 
België, sprak in de zomer van 1919 in Amsterdam, om te 
protesteren tegen het Entente-imperialisme. 
Een internationaal congres, door de Tweede Internationale 
in 1920 in Genève gehouden, protesteerde "uit naam der 
gehele mensheid tegen die bepalingen van het verdrag van 
Versailles en de verdragen, die daarop gevolgd zijn, welker 
eenzijdig karakter een duurzame en definitieve vrede en 
een reorganisatie van het politieke, en economische leven der 
volkeren in de weg staat." 
Als Banning dan ook tegenover socialisten nog eens de 
nadruk legt op de fouten van Versailles en op de gevolgen, 
die zekere bepalingen hebben gehad voor de verdere ontwik
keling in Duitsland en in Europa, dan stoot hij tegen een 
deur, die sinds meer dan twintig jaar wagenwijd open staat. 
Men zou intussen, in de gedachtengang van Banning, ook 
het verdrag van Versailles als een gericht kunnen zien, een 
gericht over de agressie van Duitsland, over de schending 
van. de neutraliteit van België, over de ontzaglijke verwoes
tingen, die het Duitse opperbevel deed aanrichten, ook 
zonder oorlogsnoodzaak, over het neerschieten van gijze
laars en zoveel meer. Het is een eer voor de sociaal-democra. 
tie, dat zij, ondanks dit alles, zelfs in België tegen elke 
gedachte aan een rancunevrede opkwam. 
Maar kan de vrede van Versailles voor het nationaal~socia; 
lisme gelden als een verzachtende omstandigheid? Banning 
schrijft op blz. 14: "Hitlers felle verzet tegen Versailles had 
een groot zakelijk recht." Ik neem aan, dat hij het woord 
"zakelijk" hier opzettelijk heeft ingevoegd in onderscheiding 
van en in tegenstelling met een zedelijk recht. Ik zou het zo 
willen stellen: de Duitse democratie had recht tot verzet; 
Hitler niet. Hitler moge over het verdrag van Versailles 
spreken met een stem, die trilt van verontwaardiging over 
zoveel onrecht, in Mein Kampt schreef hij: "als ik zelf een 
Fransman was en dus de grootheid van Frankrijk mij even 
lief was als die van Duitsland mij heilig is, dan zou ook ik 
niet anders kunnen en willen handelen dan Clemenceau." 
In werkelijkheid zou hij nog oneindig verder zijn gegaan. 
Voor de leiding van het nationaabsocialisme was het Ver
drag van Versailles desondanks stellig een prachtig agitatie
middel. Men doet echter goed er zich rekenschap van te 
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geven, dat het volstrekt niet rechtstreeks de grondslag voor 
zijn opkomst is geweest. Tien jaar na Versailles was het in 
de Rijksdag nog slechts vertegenwoordigd met 12 van de 475 
zetels. Eerst de economische crisis en de enorme werkloos. 
heid n2. 1929 leidden tot een ongekend snelle groei. Een 
duidelijke aanwijzing van hoeveel gewicht de economische 
verhoudingen ook voor de dictatuurgedachte kunnen zijn. In 
1932, bij de eerste opleving der conjunctuur, begon onmiddeb 
lijk het nationaal.socialisme terug te lopen. Maar juist toen 
legde Hindenburg de macht in handen van Hitler! 
Op dat ogenblik was overigens het Verdrag van Versailles 
reeds lang aan het afbrokkelen. Tijdens de verzoenings: 
politiek van Briand en Stresemann was veel veranderd. 
Duitsland was tot de Volkenbond toegelaten; de herstel. 
betalingen waren vrijwel gestaakt; de bezetting van het Rijn. 
land was vervroegd beëindigd; de controle op de ontwape. 
ning van Duitsland was - helaas - 'Opgeheven. 
Wat het nationaal.socialisme ging vernietigen waren voor 
een groot deel bepalingen van het verdrag, waarin het recht 
had gedaan, waarin het vrije volkeren in het leven had 
geroepen, die te voren in een onderworpen positie waren 
en die thans weder van hun vrijheid worden beroofd. 
Hiervan is ook Banning doordrongen. Hij doet 'dat ook blij. 
ken. Dat zijn critiek zich zoveel uitvoeriger bezig houdt met 
democratie, Christendom, socialisme dan met nationaal. 
socialisme, is omdat, zoals hij zegt op blz. 102, "van het laat. 
ste niets, van de eerste grootheden veel te verwachten valt 
voor eenvoudige humaniteit en geestelijke opgang." 
Deze taal is duidelijk genoeg. Toch kan, vrees ik, de wijze, 
waarop de andere zijde belicht wordt, neen, in donkere 
kleuren wordt geschilderd, er toe bijdragen, dat velen. die 
toch reeds geneigd zijn de strijd te schuwen - waarbij ik 
niet alleen denk aan strijd met de wapens - zich afgewend 
houden van de worsteling, die in onze dagen binnen de 
volkeren en tussen 'de Staten wordt gevoerd. 

Niets is verder van mij dan democratie en socialisme vrij te 
willen pleiten van fouten en tekortkomingen. De sociaal. 
democratie zou de plaats niet waard zijn, die zij inneemt, en 
nog minder de plaats, die wij hopen, dat zij bij een nieuwe 
ordening van de verhoudingen in Europa en de wereld in 
zal nemen, als zij geen leringen putte uit de vreselijke erva: 
ringen, sinds 1914--1918 opgedaan. De tekortkomingen van 
onze beweging liggen echter m.i. voor een groot deel ergens 
anders dan waar Banning ze zoekt. 
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Het socialisme is niet een beweging geweest, te zeer gericht 
op bezit en macht, al streed het voor meer welvaart voor de 
massa en al heeft het machtsvorming nodig om zijn hoge 
doeleinden .te kunnen verwerkelijken. Het is en blijft de eer 
van het arbeiderssocialisme, dat het in zijn strijd voor de 
onderdrukte massa, van cultuur evenzeer als van welvaart 
verstoken, niet enkel voor belangen heeft geageerd, maar 
als doel van zijn strijd wereldomvattende idealen heeft 
gesteld als nooit te voren enige massale staatkundige bewe~ 
ging hebben bezield. 
Tegenover de machtswil van heersers, tegenover de winst~ 
drang van bezitters ., tegenover het agressieve nationalisme 
van vele intellectuelen heeft het van den beginne af getuigd, 
zoals het "Marxistische" Erfurter program het uitdrukte, dat 
het "niet enkel bestrijdt de uitbuiting en onderdrukking der 
loonarbeiders, maar iedere soort van uitbuiting en onder~ 
drukking der loonarbeiders, maar iedere soort van uitbuiting 
en onderdrukking, hetzij zij zich richt tegen een klasse, een 
partij, een geslacht of een ras." En zo het zich daarbij, hoe~ 
wel het in beginsel steeds streefde naall omvatting van alle 
antikapitalistische elementen, zich in de practijk soms te 
Mitsluitend richtte tot de loonarbeiders, dan heeft het zich 
toch reeds lang verwijd en verruimd. 
De Duitse sociaaI.democratie is tenslotte niet in staat ge~ 
weest de opmars van het nationaal~socialisme te keren, al 
zijn haar millioenen aanhangers tot het laatst toe trouwer 
gebleven dan die van enige andere groep, maar indien men 
zich afvraagt waarin zij heeft gefaald, dan kan men niet 
tot de conclusie komen, dat zij na de oorlog niet tot brede 
samenwerking bereid is geweest, dat zij niet mild genoeg is 
geweest, niet ruim genoeg, te zeer dogmatisch op klassen~ 
strijd gericht. Veeleer is zij te aarzelend geweest, te goed 
van vertrouwen ten aanzien van de bereidwilligheid tot eer~ 
lijke medewerking van de machten van het verleden en van 
groepen, wier klassebelang hen dreef tot haat tegen de arbei~ 
dersbeweging, en is de gewetenloosheid van de nieuwe 
tegenstanders door haar onderschat. 
Van de democratie in het algemeen kan zeker ook niet wor. 
den gezegd, dat zij de afschuwelijkheden van de moderne 
oorlog onderschat. Opwekking tot groter vredelievendheid 
is de laatste jaren voor haar niet nodig gebleken. Voor alle 
volkeren geldt, zoals ook Banning opmerkt, dat zij de oorlog 
verafschuwen; voor de democratieën in het bijzonder, dat 
die afschuw er toe heeft bijgedragen, dat niet van de aan~ 



vang af de vaste wil is getoond om gezamenlijk elke agressie 
te weerstaan en juist daardoor de oorlog te voorkomen. 
Uit de woorden van Banning meen ik te mogen opmaken, 
dat ook hij thans de weerstand der vrije volken - ook met 
de wapenen - tegen de totalitaire agressie onontkoombaar 
en geboden acht, maar een volkomen duidelijke, onomwon. 
den 1 uitspraak daaromtrent zou juist uit zijn pen grote 
waarde hebben gehad. 
Ja, wij hebben nodig een nieuwe Europese volkerengemeen. 
schap, op de grondslagen van sociale en internationale 
gerechtigheid, opdat vrijheid en vrede daarin kunnen wonen, 
en daartoe is samenwerking geboden van wie bereid zijn in 
die richting te gaan, maar voor de verwezenlijking is nodig, 
naast de evangelische liefde tot den naaste, waarvan Banning 
spreekt, hardnekkige vastbeslotenheid in het verweer tegen 
de machten, die gerechtigheid, vrijheid, vrede en naasten,· 
liefde gelijkelijk vernietigen, de onwrikbare wil ook om te 
voorkomen, dat zij later opnieuw zich meester maken van de 
heerschappij en voor eigen volk evenzeer als voor andere 
naties het leven tot een hel maken. 
Voor die vorming van een volkerengemeenschap is nodig 
een gezindheid, waarover tussen Banning en andere sociaal. 
democraten geen verschil behoeft te bestaan, al zullen zij 
die niet allen aan één bron zien ontspringen. Er is ook voor 
nodig - en ook daarover zijn wij het eens - een economische 
orde, die allen bestaanszekerheid geeft. 
De verwildering, waarvan wij getuigen zijn, is het gevolg van 
de vorige oorlog en van een jarenlange economische verwar. 
ring, die alle slechte instincten, die onder rustiger verhoudin< 
gen in de samenleving werden bedwongen, heeft losgewoeld, 
en die aan een groot deel van het jonge geslacht alle hoop en 
alle levenszekerheid heeft ontnomen. Als wat wij doorleven 
een "gericht" is, dan allereerst over het onvermogen der 
mensheid om haar eigen maatschappelijke krachten te orga. 
niseren. Hier is, zeker, een gevolg ook van ethische tekort. 
komingen, maar toch het meest van gemis aan inzicht, aan 
doortastendheid, aan organisatorische kracht. 
Dat ook de sociaabdemocratie, toen zij in cnkele landen 
plotseling stond - overigens in een wankele positie en te 
midden van een chaotische verwarring - voor overneming 
van een groot deel van de macht, daarop niet voldoende 
voorbereid was, is een feit. De brug was niet geslagen tussen 
de eisen van de dagelijkse strijd en de grootse omvorming 
der maatschappij, die moet worden verwerkelijkt. Uit dit 
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besef juist is voortgekomen het "Plan-socialisme", dat een 
dergelijke brug bedoelt te zijn. Daaraan is ook ontsproten het 
initiatief, thans reeds in de Socialistische Internationale 
genomen, om de richtlijnen te trekken voor een vrede, die 
een internationale rechtsorde moet brengen. 
Wat daarvan worden zal, hangt intussen in de ·eerste plaats 
af van het verloop van de oorlog, dat niemand kan voorspel; 
len. Ruimte voor illusies is er weinig. 'Neer zal er na dc 
oorlog ,een diepe verarming zijn en helaas dreigt ook weer 
een bittere haat tussen de volkeren, vooral in het oosten van 
Europa, waar grote volksdelen als vee worden verplaatst en 
waar een terreur wordt uitgeoefend, die diepe sporen zal 
achterlaten. Toch heeft de stemming, die heerste in de jong
ste vergadering van de Executieve der Internationale, 
on.danks de grote verschillen in positie en stemming tussen 
de belligerenten, de neutralen en de illegalen, mij versterkt in 
de overtuiging, dat in de sociaal-democratie internationaal 
bronnen van kracht liggen, die hoop geven voor de toekomst. 
Banning spreekt van het "vooruitgangsgeloof", waaraan de 
grond zou zijn ontvallen. Een rechtlijnige, zonder onder
brekingen voortgezette vooruitgang, kon ook vroeger niet 
worden verwacht. Al zijn echter de tegenslagen ernstiger 
geweest dan iemand van ons voorzag, in mij is het vertrou
wen niet geschokt, dat de mensheid, al slaat zij vaak zijpaden 
en dwaalwegen in, tenslotte de goede weg verder zal gaan. 

Ik ben mij er van bewust, dat ik in deze kanttekeningen op 
het boek van Banning sommige van de diepste vragen, die 
er in worden gesteld, slechts van ter zijde heb geraakt. Ten 
dele omdat een behandeling in overeenstemming met de be
tekenis er van te veel ruimte zou eisen. Ten dele echter ook 
op grond van het besef, dat niet alles onderwerp van argu. 
mentatie over en weer kan zijn. "Le coeur a ses raisons que 
la raison ne connaît point", - het hart heeft zijn redenen, 
die de rede niet kent - schreef Pascal, die ,daarmede de 
redenen van het hart niet licht wilde tellen. Ik aanvaard dit 
woord als een diepe, schone, zij het met voorzichtigheid te 
hanteren waarheid. En dan niet alleen op het gebied van de 
godsdienst of enkel voor gelovigen. Terecht schreef indertijd 
de Marxist Mehring over den "utilistischen" Marx: 
"Zo is het toch het hart geweest, dat den grootsten voor
vechter van het proletariaat in zijn grote strijd heeft 
gedreven." 

227 



Het 

vraagstuk 

van 

En thans .... 

DR. J. VALKHOFF: 

in verband met het sociaal-democratisch 

beginsel program 

Wij hebben in het vorige nummer gesproken over de hou. 
ding in concreto van de sociaal.democratie tegenover een 
bepaalde staat met zijn gezagsdragers. Thans komt het 
eigenlijke probleem aan de orde: de vraag, welke theorie 
van het "gezag" (d.w.z.: de verhouding, waarbij de een iets 
te zeggen heeft 'Over de ander, die moet gehoorzamen en zich 
onderschikken en dit ook doet uit eerbied, vertrouwen, vrees 
of ordelievendheid) aan het huidige beginselprogram van de 
S.D.A.P. ten grondslag ligt. Het vraagstuk van de oorsprong 
van het staatsgezag kan daarbij buiten beschouwing blijven. 
Over de vragen hoe het staatsgezag in het verleden ontstaan is 
(de loop van het proces) en waarom het ontstaan is (de oor. 
zaak van het proces) behoeft geen eenheid van overtuiging te 
bestaan. Het beginselprogram veronderstelt eenvoudig het 
bestaan van het staatsgezag. Evenmin is voor het vraagstuk, 
dat ons hier bezig houdt, de kwestie van belang, of er in de 
toekomst altijd een staatsgezag zal blijven bestaan (de leer 
van Marx en Engels omtrent het afsterven van de staae) of 
de nieuwe versie van Stalin). Het gaat hier om de huidige 
staat en die van de naaste toekomst. Steeds hebben de 
sociaal. democraten geoordeeld, dat er altijd een gezag nodig 
is (opp. anarchisten en syndicalisten). Dit element van de 
gezagstheorie lag aan al onze beginselprograms ten grondslag. 
Verandering is er op dit punt nooit in de theorie gekomen. 
Het bestaan van het gezag in de staat wordt door sommige 
partijgenoten met behulp van een abstract godsbegrip ver. 
klaard. Het is echter ook zuiver realistisch, historisch.socio. 
logisch te verklaren. De mens als werkelijk gegeven is een 

9) In het program van de Zwitserse sociaal-democraten van 1920 en in 
dat van de Parti Socialiste (S.F.I.O.) in Frankrijk van Mei 1928 komt zij 
nog voor. Anders: Programmentwurf der S.P.D. 1921. Slechts weinigen 
huldigen haar ten onzent. 
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sociaal wezen. Het individu, (gegeven), als denkend, willend 
wezen, leeft in de natuur (gegeven) en altijd, met anderen 
verenigd, in gemeenschap (gegeven). Uit deze monistische, 
dialectische visie op de mens als altijd zijnde een groeps< 
wezen, vloeit voort, dat ook het gezag aan de ene kant, het< 
welk gebondenheid en vrijheidsbeperking meebrengt, en vrij< 
heid aan de andere kant, waaruit het eigene, onderscheidene 
van den enkeling, met zijn verstand en zijn wil, blijkt, beide 
als wezenlijk en onontbeerlijk gegeven monistisch gezien 
moeten worden. Beide, gezag en vrijheid, zijn, volgens deze, 
èn tegen de totale staat, èn tegen individualistisch libertinis< 
me gerichte leer, wezenlijk noodzakelijk. Zij moeten beide op 
elkaar aansluiten. zoveel mogelijk in evenwicht en harmonie 
met elkaar zijn, hoe moeilijk dit ook in de practijk te ver< 
wezenlijken zij. Wanneer dr. Corne1issen nog schrijft, "dat bij 
de sociaabdemocratische opvatting het innerlijke evenwicht 
van de staat verstoord wordt", en hij even later constateert, 
dat onze sociaal<democratische leer "eveneens op onharmo< 
nische visie van gezag en vrijheid" berust'°), gaat dit nu 
zeker niet meer op. Door betere bezinning is onze visie meer 
monistisch geworden: verzoening tussen dwang en vrijheid, 
evenwicht tussen individu (met recht op eigen leven) en ge< 
meenschap. 
Uit bovenstaande beschouwing omtrent de rechtsgrond van 
het gezag in het algemeen vloeit voort, dat ook beide - gezag 
en vrijheid - zedelijk zijn. Of men de zedelijkheid utilitair 
of anders ziet, doet hier niet aan af. Een feit is echter dat 
deze bezinning op het zedelijk gerechtvaardigd zijn van beide 
in onze rijen pas van later jaren dateert. Dit principiëler ver< 
band leggen tussen politiek en ethiek betekent een verande< 
ring in onze gezagsleer. Ook is dit in later jaren meer door< 
dringen tot de wezenlijke beginselen (onder invloed der 
veranderde concrete, feitelijke verhoudingen) bij een drietal 
concrete punten te constateren, n.l. ten eerste bij de erken< 
ning van de onmisbaarheid van het vertrouwen van de bur< 
gers in het gezag en de gezagsdragers (niet gehoorzamen 
aan de gezagsdragers uit angst voor de machtsmiddelen, 
sleur, gewoonte, traditie, doch innerlijk besef van behoren te 
gehoorzamen aan de gezagsdragers, hetzij sociaal te verklaren 
of met een beroep op Gods wil), ten tweede bij het leiders:: 
probleem (de vrijheid tot kiezen der gezagsdragers, aan wie 

'0) Dr. A. J. M. Cornelissen: Beginselen der N ederlandsc11e poiitieke partijen. 
bI. 73 en 80 (1935). Zie ook bI. 45 en 47. Het werd geschreven vóór het 
tot standkomen van ons nieuw beginselprogram. 
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men dient te gehoorzamen; opp. heersers) en ten derde bij 
het (vroeger bij ons niet aan de orde zijnde) selectievraag~ 
stuk. 
De noodzaak van gezag en gezagsdragers, die regeren en 
leiden, werd altijd beseft; het inzicht dat een sterk gezag met 
onvermijdelijke vermindering der vrijheid noodzakelijk en 
gerechtvaardigd is, drong - mede als les van de fascistische, 
na tionaal~socialistische en communistische aanslagen - pas 
later door. In het nieuwe beginselprogram van 1937 wordt dan 
ook van de staat gezegd: "hij moet zijn een rechtsstaat, die 
zijn taak vindt in het verwezenlijken en krachtig handhaven 
van het recht." 
Waar men vroeger meer het oog op de toekomst gericht 
hield, bestond er toen niet zozeer belangstelling voor het 
vraagstuk van de grenzen van het gezag. Met de thans 
bestaande economische en politieke verhoudingen is voor 
ons de kwestie van de grens tussen vrijheid en gezag actu~ 
eler geworden. Hier is duidelijk weer een verandering in de 
sociaahdemocratische leer van het gezag te constateren, in 
die zin, dat deze een veel principiëler inslag gekregen heeft. 
Meer is men tot het wezen der dingen gaan doordringen. 
Dit geldt zeker voor het probleem in hoeverre het gezag 
mag ingrijpen in de individuele sfeer. Hierbij is men in de 
sociaal~democratie de nadruk gaan leggen op de mens als 
redelijk, zedelijk wezen, weliswaar levend in het maatschap~ 
pelijk geheel, maar toch altijd individu. De gedachte van de 
menselijke waardigheid is nu centraal geworden. In de reso< 
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lutie van 1936 betreffende het staatkundig stelsel wordt 
deze genoemd, waar het congres van de S.D.A.P. nogmaals 
verklaart, "dat de S.D.A.P. elke dictatuur verwerpt, als 
strijdig met de menselijke waardigheid." In het nieuwe 
beginselprogram wordt de oorsprong van het verzet, dat het 
kapitalisme in de eerste plaats bij de arbeiders oproept, niet 
alleen gezocht in de stoffelijke nood, doch ook "in het besef 
van gekrenkte menselijke waardigheid, en in gevoelens van 
rechtvaardigheid, waarmede het kapitalisme in strijd is." 
Even later wordt gezegd: "Het verzet van deze groepen 
komt, evenals dat van de arbeiders, mede voort uit de wil 
tot handhaving van de menselijke persoonlijkheid en uit een 
verlangen naar redelijke en rechtvaardige inrichting van de 
samenleving." Anders dan in de oude beginselprograms 
wordt hier dus veel meer aandacht geschonken aan de gees~ 
telijke factoren en het ethische element geschonken, waarbij 
het beginselprogram zich natuurlijk niet over de verhouding 
geest en stof of ideologie en economische verhoudingen en 
evenmin over het karakter van de moraal uitlaat. 
De nadruk ligt nu ook meer dan vroeger op de zelfverwezen~ 
lijking van de mens.l1) Deze moet tot ontplooiing van eigen 
wezen kunnen komen en daarmee is het vrijheidsverlangen 
tegen te ver~gaande beperkingen van overheidswege gerecht~ 
vaardigd. Zelfbepaling, zelfwerkzaamheid en eigen verant~ 
woordelijkheid moeten bestaan blijven en daarmee is zelf~ 
handhaving tegen te ver~gaande beperkingen, uitgaande van 
het overheidsgezag in de staat, verdedigd. Vandaar dat het 
nieuwe beginselprogram van 1937 nu ook zegt: "De partij 
stelt zich ten doel de verwezenlijking van het democratisch 
socialisme: een maatschappij op de grondslag van gemeen~ 
schapsbezit van de voornaamste productiemiddelen met ge~ 
meenschapsbeheer van het bedrijfsleven en met waarborging 
van geestelijke en staatkundige vrijheid, opdat voor allen 
welvaart en bestaanszekerheid mogelijk worden, gelijke 
maatschappelijke voorwaarden tot ontplooiing der persoon~ 
lijkheid worden geschapen en het gemeenschapsleven kan 
opbloeien." 
Tenslotte noemen wij , naast de menselijke waardigheid en de 
zelfverwezenlijking van de mens, als derde de gelijkwaardig~ 
heid. van alle mensen.' 2

) Uit deze drie vloeien dan nog voort: 

Jl) Wie onzer onderzoekt en legt eens nauwkeurig vast, in hoeverre hier 
een meer Lassalleaans element tegenover de vroegere Marxistische leer te 
vinden is? Vgl. Banning's Hedendaagse Sociale Bewegingen, bI. 129 (1938). 
1!) Zie P. Kuin in /Je nieuwe maatschappij en de democratie , bI. 107 
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geestelijke vrijheid en gelijkheid voor de wet, welke laatst< 
genoemde op zichzelf ook in een autoritaire staat denkbaar 
is. De geestelijke vrijheid vindt men in Bonger's voortreffe. 
lijke definitie van de democratie. Ook in het rapport 1935 
en de resolutie 1936 betreffende het staatkundig stelsel, be. 
nevens de daarbij behorende inleiding van prof. G. van den 
Bergh, wordt zij, evenals de menselijke waardigheid, ge. 
noemd. Dat zij in het beginselprogram 1937 voorkomt. 
zagen wij reeds. De geestelijke vrijheid wordt thans, waar 
de geestelijke onvrijheid overal zo toenam, minder utilitair 
alleen in verband met de klassenstrijd gezien, doch meer 
principieel voorop gesteld, een verandering die mede oor. 
zakelijk samenhangt met de concrete problemen, welke de 
door ons voorgestane ordening en planmatigheid van het 
economisch leven stellen. Dit blijkt uit het nieuwe beginsel. 
program, waar dit zegt: "Het ingrijpen van de staat op 
economisch en sociaal gebied zal aan de geestelijke vrijheid 
geen afbreuk mogen doen .... " 
De sociaal. democratische beweging weet zich door histo. 
rische lotsgemeenschap deel van de Nederlandse natie en 
bouwt voort op de beste Nederlandse tradities van geeste. 
lijke vrijheid en verdraagzaamheid." Ook de gelijkheid voor 
de wet wordt nu in het beginsel.program genoemd. 
Met het bovenstaande hangt samen een veranderde kijk op 
de grondrechten als rechten, die de vrijheidssfeer van de 
burgers tegenover het gezag bepalen. Natuurlijk kiest het 
beginselprogram geen partij in de bekende meningenstrijd 
Struycken, Kranenburg, en laatstelijk Cornelissen. Opval. 
lend is, dat het beginselprogram nu niet als vroeger slechts 
de vrijheid van vereniging en vergadering, van woord en 
geschrift utilitair voor ons en onze klassen.strijd noemt, 
doch ook de vrijheid op het gebied van de godsdienst. 
Stellig onjuist is dus wat dr. Cornelissen schrijft, "dat de 
S.D.A.P. vijandig tegenover de Kerk staat."13) De verdraag. 
zaamheid (Locke, Milton, Spinoza, Masaryk!) wordt immers 
ook uitdrukkelijk in ons tegenwoordig beginselprogram als 
beginsel genoemd. Niet alleen wordt echter thans de nadruk 
gelegd op andere grondrechten dan vroeger, doch ook 
worden ratio en doel der grondrechten anders ge. 
zien. Zowel door de communistische en nationaal. 

(1935). Deze noemt ook als essentieel element: "de eerbied voor de naaste" 
(bI. 119). 
1 ~ ) Cornelissen (A. J. M.): Beginselen der Nederlandsche politieke partijen, 
bI. 100 (1935). 
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socialistische excessen en bedreigingen, als ook door 
de actuele ordeningsproblemen is men ze minder 
opportunistisch alleen als doelmatige middelen i.v.m. 
de klassenstrijd en de machtsvorming van een bepaalde 
klasse gaan beschouwen en meer principieel hun actuele 
algemene betekenis als voorwaarde voor een gemeenschap 
van persoonlijkheden gaan beseffen, m.a.w. de door Herriot 
geformuleerde gedachte van de grondrechten als Magna 
Charta van het politiek humanisme en gebaseerd op de 
idee, dat het politieke leven een morele basis moet hebben. 
Het humanisme is veel meer bij ons doorgedrongen (vgl. 
Kautsky in zijn laatste levensjaren). Ook is men wat het 
gebruiken der grondrechten betreft beter gaan beseffen, dat 
men deze grondrechten niet mag misbruiken. De rechten 
van het parlement zullen wij verdedigen, doch wij zijn 
bereid misbruiken te helpen keren. Opheffing der parle~ 
mentaire immuniteit in verband met geheimenschending 
(grondwetsvoorstellen 1937) konden wij - om eens één 
voorbeeld te noemen - juist in verband met ons beter in~ 
zich in de verhouding tussen politiek en ethiek, aan~ 
vaarden. 
In de huidige staat met zijn gezagsordening kan men in het 
algèmeen van een "waarachtig volksgezag,"14) waaraan wij 
gehoorzaamheid verschuldigd zijn, spreken. De staat moet 
democratisch blijven. Na een fase van zekere aarzeling en 
twijfel in de eerste jaren na 1918 is dit in de afgelopen 
jaren talloze malen door de sociaal~democratie uitgesproken. 
Uitvoerig en nadrukkelijk gebeurde dit in het Rapport van 
de Herzieningscommissie der S.D.A.P. in 1934. Niet minder 
duideiljk is het beginselprogram 1937. Het bleek reeds bij de 
formulering van de doelstelling der partij: "verwezenlijking 
van het democratisch socialisme." Vroeger werd dit wel in 
geschriften van sociaabdemocraten gezegd (vgl . hierboven 
de uitlating van Troelstra in het jaar 1896), doch nog in 
1919 moest Bonger schrijven: "De betekenis der democratie 
is veel groter dan blijkbaar sommige sociaal.democraten .... 
menen." In de oudere beginsel programs werd van democratie 
met gerept. Nu zegt het beginselprogram, na op de eerbied 
voor de menselijke persoonlijkheid gewezen te hebben: 
"Daarom zijn voor haar socialisme en democratie onafschei~ 
delijk, socialisme en dictatuur onverenigbaar. Voor haar is 
de democratie een beginsel, dat haar standpunt voor het ge~ 
hele gebied harer werkzaamheid bepaalt." Uitdrukkelijk 

") Wiardi Beekman (H. B.): Doel en Wezeil der S.D.A.P., bI. 28 (1934) . 
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wordt ook gezegd, dat de partij de politieke macht, die zij 
voor de verwezenlijking van haar doeleinden nodig heeft, 
langs democratische weg wil veroveren. Met de aanvaarding 
van de democratie wordt ook eerbiediging van de rechten 
van minderheden voorgestaan (zie het Rapport van de Her. 
zieningscommissie der S.D.A.P. 1934 en de resolutie 1936 be. 
treffende het staatkundig stelsel). Ook is men, mede door de 
nationaal.socialistische bedreiging, weer beter gaan beseffen, 
dat oppositie, mits op beginselen berustend, een wezenlijk en 
onmisbaar element in de democratische samenleving is. 15) 
In tegenstelling tot de vroegere meer simplistische en dog. 
matische, op de behartiging de klassenbelangen gerichte 
zienswijze, bestaat er nu meer realistisch aandacht voor de 
organisatieproblemen van de moderne staat met zijn in het 
leven geroepen gezagsmechanisme, dat noodzakelijk allerlei 
beperkingen voor het individu medebrengt. Het ingrijpen 
van de overheid in de huidige staat in de economische sfeer, 
dat vroeger niet bestond, is nu actueel en zal in de toekomst 
nog groter worden. De economische ordening is nu reeds 
een actueel maatschappelijk en politiek vraagstuk en wij 
achten haar absoluut noodzakelijk (opp. de stelselloosheid 
en ordeloosheid in het economisch leven), niet alleen voor 
de materiële welvaart, doch ook voor de geestelijke ont. 
wikkeling der individuen, die niettemin noodzakelijk door 
dit ingrijpen van het staatsgezag in verband met de ge. 
wijzigde economische verhoudingen in hun vrijheid van 
beweging en handelen belemmerd en beperkt worden. De 
sociaal.democratie wil doelbewust vooruit door socialisering 
van de beschikkingsmacht en planmatige economie, doch zij 
wil dit met behulp van de democratische rechtsstaat, zoals 
ook in het beginselprogram 1937 gezegd wordt (de rechts. 
staat, welke in de S.D.A.P. door de een principieel, door de 
ander meer utilitair gefundeerd wordt). Problemen, die hier. 
bij onze aandacht verdienen, zijn o.m.: de administratieve 
rechtspraak, het hoger beroep (vgl. de Bedrijfsvergunningen. 
wet; in de vorige eeuw reeds gevoeld bij de spoorwegwet. 
~eving), het advies en de ministeriële verantwoordelijkheid 
(i.v.m. de toenemende macht van den minister als gezags. 
dragers en daaruit voorkomend gevaar van subjectief. 
persoonlijke willekeur), de samenstelling, bevoegdheden, 
werkwijze, werkverdeling en samenwerking van de 
nieuwe organen (met het oog op de decentralisatie en 
differentiëring in de staatsorganisatie in verband met het 
15) Zie J. van de Kieft in Fundament , 1939, no. 7. 
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veranderd economisch en sociaal leven). Sterk gezag aan de 
ene kant, gebondenheid van het gezag aan het recht aan 
de andere kant, moeten verenigd zijn. Het meer-partijen
stelsel werkt gunstig hierbij. Wij kunnen ons nut doen met 
kritiek van tegenstanders, b .v. van de liberalen, die meer 
individualistisch staatsonthouding voorstaan. Kritiek van de 
minderheid noopt somtijds tot bezinning over de grenzen 
van het overheidsingrijpen, opdat initiatief van onderop, 
spontane medewerking en verantwoordelijkheidsbesef niet 
gedoofd worden. 
Allen willen in de S.D.A.P. de democratie handhaven; de een 
doet dit meer uit utilitaire, de ander meer uit principiële over
wegingen. Nu de partij ook zelf aan de gezagsuitoefening in 
de staat en zijn onderdelen - hetzij formeel-juridisch, hetzij 
feitelijk - deelneemt, is de laatste jaren, onder invloed van 
de bedreigingen, waaraan de bestaande democratische 
gezagsorde blootstaat, meer het besef doorgedrongen dat 
waakzaamheid en afweermaatregelen tegen de bedreigende 
groepen tot verdediging en tot redding van de bestaande 
gezagsorde geboden en deze laatste ook gerechtvaardigd zijn 
(krachtig handhaven van het recht", staat immers in het 
nieuwe beginselprogram). Meningsverschil, hoever men 
daarbij moet gaan, is mogelijk. Voorzichtige, concrete beoor
deling, met realise
ring van het uit
zo ndeNngskarakter, 
blijft geboden. Be
doelde bedreigingen 
komen nu vooral 
van extremistische 
kant (nationa~ . 
socialisten en com. 
munisten), doch 
kunnen ook van 
groot-kapital istische 
zijde komen: buiten
parlementaire in
vloeden van ban
kiers, wapenindus
triëlen etc., perscam_ 
pagnes, beursmani
pulaties, goudont. 
trekkingen, sluiting 
del' ondernemin-

Stemmen is op zich zelf een 
forma I iteit; kie zen kan men 

slechts tussen beginselen 



gen'O
). Ook bij de bestrijding hiervan kunnen wij echter in de 

bestaande Nederlandse staatsorde met sterke gezags~ 
handhaving toch in de eerste plaats op geleidelijke, 
langs democratische weg te verwezenlijken wetsveranderin~ 
gen (meerder staatstoezicht, geleidelijke socialisatie), de ook 
in andere kringen doordringende lessen der ervaring (bank~ 
schandalen), de propaganda, kortom de rede tegenover be~ 
staande chaos en te wachten economisch geweld, vertrouwen. 
Een aanvaarding van het gezag en een erkenning van de 
grenzen van het gezag, als hierboven omschreven, sluiten 
niet uit, dat wij een opzeggen van gehoorzaamheid aan een 
bepaald bestaand gezag in zekere concrete verhoudingen toch 
niet geheel uitsluiten - evenmin als dit in andere groepen (ka~ 
tholieken, protestanten) gebeurt. Middelen als lijdelijk verzet, 
obstructie, staking, boycot - ook als deze onwettig zouden 
zijn - zelfs opstand en revolutie kunnen in concreto gerecht~ 
vaardigd zijn ten eerste als noodweer tegen vreemde over: 
heersing van een onrechtmatigen buitenlandsen aanvaller en 
ten tweede als de democratische weg om tot het socialisme 
te komen afgesloten is, door een nationaahsocialistische heer~ 
schappij in de staat bijvoorbeeld/7

) 18) waarbij de machtsver~ 
houdingen geheel veranderd en ons deel van het gezag in de 
staat ons weer ontnomen zouden zijn. 
Wanneer men het nieuwe beginselprogram van de S.D.A.P. 
(1937) tegenover de oude, in menig opzicht naar Duits voor: 
beeld geformuleerde, beginselprograms van 1895 en 1912 
stelt, blijken in een proces van vele jaren en onder 
invloed van binnen~ en buitenlandse factoren fun~ 
damentele wIJzIgmgen in de gezagstheorie te heb~ 
ben plaats gegrepen. In de eerste plaats voltrokken deze zich 
in de laatste jaren door de communistische en vooral de 
nationaal~socialistische bedreigingen. Vervolgens droeg vooral 
16) Zie Van der Goes van Naters in De Nieuwe Staat, bI. 9 (1937). 
Wiardi Beckman: Het Beginselprogram der S.D.A.P., bI. 68 en 69, geeft 
voorbeelden. Ook diens: Doel en wezen der S.D.A.P., bI. 27, 28 en 36 
(1934). 
17) "Wenn es aber trotz allen diesen Anstrengungen der sozial-demokra
tischen Arbeiterpartei einer Gegenrevolution der Bourgoisie gelänge die 
Demokratie zu sprengen, dann könnte die Arbeiterklasse die Staatsmacht 
nur noch im Bürgerkrieg erobern", stond in het Programm der deutsch
österreichischen Sozialdemokratie 1926. 
18) Toen de Volkenbond nog functionneerde kon als derde geval ge
noemd worden: tegen een regering, die een scheidsrechterlijke uitspraak 
afwijst en tot oorlog overgaat. Verg. de Richtlinien zur Wehrpolitik 
op de partijdag 1929 te Maagdeburg, Punkt I en de Besluiten van het 
Brussels Congres van de S.A.I. in Augustus 1928. 

236 



na de wereldoorlog de gewijzigde positie van de arbeiders~ 
klasse in het algemeen en van de partij met de moderne 
vakbeweging in het bijzonder in de Nederlandse . staat tot 
deze veranderingen bij. Tenslotte zijn het vooral na de crisis 
1929 de actuele ordenings~ en socia1isatie~problemen, die tot 
veranderingen in de gezagstheorie leidden. Deze oorzaken 
worden weliswaar niet uitdrukkelijk in het beginselprogram 
geformuleerd, doch de tekst van dit program verraadt ze 
niettemin op meer dan één plaats. 
"Humanistische achtergrond - democratische doelstelling", 
schrijft dr. H. Brugmans in een recent artikel.19) Met deze 
twee elementen zijn de veranderingen in de gezagstheorie 
van de S.D.A.P. het meest kernachtig geformuleerd. Terwijl 
vroeger het "klasse" ~"belang", de "machts"~" verovering" door 
het "proletariaat", de wijze van deze en de middelen hiertoe, 
in het middelpunt der belangstelling stonden, is nu de "mens" 
meer centraal geworden, waarmee o.m. de kijk op de grond~ 
rechten (wezen, doel, ratio, gebruik) in diverse opzichten 
veranderd is. De principiële betekenis van de democratie is 
bewust meer vooropgesteld, hetgeen tot een beter inzicht 
in de vertrouwens~, leiders~ en selectieproblemen, de recht~ 
ten van minderheden, de rechtvaardigingsgrond en waarde 
van oppositie, de afweer tegen bedreigende groepen, de prin~ 
cipiële, algemene grens aan de gebondenheid, gehoorzaam~ 
heid en onderschikking der burgers aan het gezag en de 
gezagsdragers bijdroeg. Men is zich zowel van de waarde 
van geestelijke factoren, als ook van de samenhang tussen 
politiek en ethiek meer bewust geworden. Concrete proble~ 
men van staatkundige organisatie hebben nu meer dan eer~ 
tijds de aandacht. De oude, overwegend negativistische, rela~ 
tivistische en utilitaire, tevens meer dualistische theorie over 
het gezag en de vrijheid is door een meer positieve, construc~ 
tieve, fundamentele en principiële, tevens meer monistische 
en harmonische beschouwing van het gezag en de vrijheid 
vervangen. Meer is doorgedrongen tot de algemene, dieper~ 
liggende beginselen. In de tegenwoordige tijd, waarin begin~ 
selloosheid in internationale en nationale politiek troef is, en 
in de toekomst, waar het, als er weer vrede is, om nieuwe 
socialistische opbouw zal gaan, kan het vooropstellen van _e.n 
vasthouden aan de bovenomschreven algemene beginselen 
omtrent het gezag de sociaabdemocratie een stuwkracht in 
de Nederlandse volksgemeenschap geven, welke zij zonder 
deze niet hebben zou. 
18) Socialisme en Democratie, September 1939, blz. 582. 
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-=~otm 
over het Katholicisme 

een studie over het verval der Roomse Kerk in Duitsland 

DOOR RENÉ 

2e Deel. Gedurende de storm 

Een der diepgaande en ook uiterlijk waarneembare contras< 
ten tussen het Rooms Katholicisme in Engeland (en in zekere 
zin ook Frankrijk) enerzijds en het Duitse type (ook het 
Nederlandse!) bestaat wel hierin, dat een Duitser niet be< 
grijpt hoe men spreken kan van een sterk geloofsleven, als 
de Kerk niet grondig georganiseerd is en allerlei werk ver< 
richt op sociaal en politiek gebied. Vanuit deze mentaliteit 
is men altijd geneigd het Katholicisme in andere landen te 
onderschatten, wordt het ook begrijpelijk, dat toen het N.S. 
deze organisaties ging verbieden, men in Duitsland het ge< 
voel had, dat _. ik zeg niet de democratie - maar de Kerk 
aangevallen werd en vernietigd. Dit schiep van het begin af 
aan een sterke verbittering juist bij de vurigste katholieken 
en ontwikkelde al heel snel een sociaal minderwaardigheids< 
complex: "de zaak is toch verloren"" en een onvruchtbaar 
heimwee naar vroegere tijden met hun grandioze manifesta< 
ties van de Roomse solidariteit. Deze mensen leefden weldra 
in een voortdurende angst. Zij zelf en hun leiders hebben 
soms in de gevangenis gezeten, zij voelen zich maatschap< 
pelijk outcast, ze leven terzijde van het openbare leven, dat 
ze met wantrouwen bejegenen. Juist omdat ze geen contact 
meer hebben met de openbare wereld, kunnen ze de situatie 
niet meer evenwichtig waarderen, en verschrompelen tot een 
dagelijks zieliger groepje van onvruchtbare malcontenten. 
Pas geleidelijk was het doorgedrongen tot de Rooms Katho< 
lieken, dat ze stonden tegenover een nieuwe wereldbeschou< 
wing. De aanvankelijke oppositie steunde veeleer op tactische 
motieven: men wenste niet de sterke positie van Centrum en 

. Roomse organisaties prijs te geven. En toen men die verloren 
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had, mokte men wat na, maar besefte nog niet volkomen, 
dat men stond tegenover een vijandig totalitair stelsel. Men 
rekende erop dat het godsdienstig leven zijn gang zou kun. 
nen gaan, en wel weer nieuwe uiterlijke vormen zou vinden 
om zich te organiseren. De Nazi's (men leze er Hitler maar 
op na! om van Rosenberg maar te zwijgen) hebben wel gewe. 
ten, dat ze in een strijd op leven en dood gewikkeld waren, 
maar lieten aanvankelijk het misverstand duren (verschil 
met het Bolsjewisme!): ze wensten niet het rumoer van een 
kerkvervolging en rekenden op een geleidelijke ineens tor. 
ting. Wanneer men de beide kampen aandachtig beziet, 
begrijpt men daarenboven, dat er geen dialoog mogelijk is. 
Men denke zich eens de mentaliteit in van een oprechte 
Nazifunctionaris. Hij weet dat hij heel zijn positie aan de 
revolutie te danken heeft. In het vorig stelsel telde hij niet 
mee. Het is er hem om te doen om deze nieuwe wereld zo 
hecht mogelijk te maken en aan de reactie geen kans te 
geven om hem opnieuw terug te dringen. En tot deze reactie 
rekende hij ongetwijfeld ook de vroeger zo invMoedrijke 
Roomse Kerk. Hij komt waarschijnlijk uit een heel beschei. 
den milieu, heeft geen of weinig kans gehad om zich te 
ontwikkelen, in de tijd dat hij de priesters van het Centrum, 
betaald door het Rijk en levend in prachtige pastories of 
grote kloosters zag pelgrimeren naar Rome of Lourdes. Hij 
studeerde 's avonds of verrichtte werk voor de partij en 
geloofde zijn leiders. Hun voorspellingen kwamen uit en 
hij kwam aan de macht en moet nu anderen vormen. Hij 
leert zijn jongere partijgenoten, wat hij zelf in een harde 
school heeft opgenomen: intens patriotisme en een vernis 
van socialistische idees. 
Hij was nooit buiten Duitsland, hij luistert alleen naar de 
Duitse radio en leest slechts partijbladen. Hij kent niet de 
kritiek op zijn partij. Hoe zou hij kunnen begrijpen de hou. 
ding van het Vaticaan, van Frankrijk of van Engeland, en 
waarom mensen zich opwinden over de behandeling van 
de Joden of van de kerken? \Vat kunnen hem theologie en 
concorda ten schelen? Stel daar tegenover een katholieken 
priester met een welomschreven kennis van de internatio~ 
nale geschiedenis van zijn kerk, met een ~behoor1ijk ge. 
traind, theologisch gericht denkvermogen.. die handig kan 
redeneren, die scherp de fouten ziet in andermans werk en 
gedachtegang. Maar met een eerlijken Nazi van het hier. 
boven beschreven type kan hij niet redetwisten. Hij zal 
zich moeten inspannen den man niet te verachten om zijn 

239 



kleingeestigheid. Deze situatie hoeft nog niet aanstonds tot 
conflicten te voeren, maar ze is dreigend genoeg. 
De climax in vijandelijkheden tegen de kerk was deels 
vooropgezet systeem, deels uitgelokt door allerlei oppo~ 
nenten van het Nazisme, die ineens ontdekten, dat ze vurig 
Katholiek (of Protestant) waren. Men moet nu eenmaal in 
troebele tijden goed op zijn bondgenoten letten. Het waren 
deze lieden, die de kerk nog meer tot een haard van actief 
verzet maakten, toen het te laat was, mensen, die vroeger 
nooit een voet in de kerk hadden gezet en Vrijdags blijmoe~ 
dig vlees hadden gegeten en die dan ook voor het Katho~ 
liscisme constructief bitter weinig betekenden. 
Een andere factor van afkeer tegen het N .S. is al even troe~ 
bel. De Roomse kerk in Duitsland stond in enge afhanke~ 
lijkheid van de staat, doordat deze op een wijze, als wij in 
ons land niet kennen, de kerkelijke dienaren en hun scho< 
len subsidieerde. We hebben hier nog op terug te komen 
in ander verband; immers hier ligt een in de Roomse publi~ 
caties min of meer verzwegen reden van veel verbittering 
ook van veel zorg. Te vlug heeft men van kerkvervolging 
gesproken en er over geweeklaagd, toen aan deze onaan~ 
tastbare salarissen werd geknaagd. Een Roomse p.riester 
had een inkomen, waar een Lutheraanse pastor vrouwen 
kinderen van onderhield. In Frankrijk b.v. is al sedert lang, 
juist in de kringen van geestelijken. scherpe critiek uitge: 
oefend op het betrekkelijk weeldeleven van de Duitse (èn 
de Nederlandse!) clerus en dat, terwijl men telkens weer 
nieuwe offers vroeg van de Roomse arbeiders, voor allerlei 
soort van goede werken. 
Men kan ook niet ontkennen, dat de Nazi's soms met recht 
gegriefd waren door een niet geheel loos vermoeden, dat 
er Roomsen bestonden, die hun vaderland min of meer ver~ 
loochenden om hun godsdienst. Speciaal in het Rijnland 
leeft een scherpe, op reFÏgieuze motieven gebaseerde en 
vurig gehouden afkeer van de Pruisen. Dit maakte de vader~ 
landse gezindheid der Roomsen al meteen verdacht. Erger 
was, dat vooral door Duitse katholieke emigranten dikwijls 
tactloos . geschimpt werd op hun vroeger vaderland, waar~ 
door het toch al zo gevoelig nationaal besef onnodig geprik~ 
keld werd. 
In de serie van factoren, die de reeds gegeven tegenstel. 
ling tussen N.S. en Rooms Katholieke kerk verdiepten, moet 

. ook nog op het volgende gewezen worden. Er bleek een 
contrast tussen kerk en nazidom, dat door de laatsten handig 

240 



uitgebuit werd. Tegenover de sportieve en typisch manne~ 
iijk-harde cultuur van het N .S. maakt het Rooms Katho
licisme een vrouwelijke indruk. De priesters in toog ("man: 
nen in rokken" noemt Rosenberg ze ergens honend), de 
gecultiveerde liturgische zijden gewaden, waarbij het ruisen 
van zijden kasuifels in toepasselijke kleuren de stemming 
moet verhogen, steekt scherp af tegen de uniformen en me
dailles voor sportieve prestaties der Nazi-wereld. Terwijl 
bij de opmars van het N.S. de vrouwen langs de weg staan, 
vullen zij voor het grootste percentage de Roomse kerken en 
lopen in getale mee in de processies. De kerk is vooral be
zorgd voor zieken en gebrekkigen .. en blijft weerstand bie
den tegen sterilisatie. Er is weinig geest voor nodig om de 
kerk vanuit deze gezichtshoek te beschimpen als verwijfd 
en vrouwelijk, en dan heeft men reeds bijna "onzedelijk" 
gezegd in Duitsland. 
Een der ernstigste grieven tegen de katholieke, d.i. alge" 
mene kerk is wel, dat haar bestuur te eenzijdig Italiaans is. 
Niet ~.lleen dat de Paus altijd een Italiaan is, maar zijn ge
hele staf is bijna uitsluitend uit Italianen samengesteld. De 
Kardinalen van de Curie, de buitenlandse waarnemers en 
diplomaten, de Nuntii en de Internuntii zijn vrijwel alle Italia: 
nen. Nu is het naief te beweren, dat de Paus een fascist is, 
maar het baat evenmin te ontkennen, dat zijn hofhouding 
en diplomatencorps uitgesproken fascistische sympathieën 
heeft en het is van hen, dat de Paus zijn informaties wint 
en suggesties ontvangt, die tevens typisch Italiaans zijn en 
dus hinderlijk eenzijdig. In Italië vond men, dat Hitler een 
kans moest krijgen en werd hij als welkome bondgenoot 
beschouwd tegen het Bolsjewisme. De Paus hoopte hierbij 
als factor van eenheid op te treden en dus konden de Duitse 
bisschoppen niet rekenen op leiding en hulp vanuit Rome, 
toen de kerkvervolging inzette. Er zijn Duitse bisschoppen 
radeloos naar Rome gereisd om de zaken met den Paus te 
bespreken. Deze lag ziek te bed; de Bisschoppen moesten 
ervaren, dat het pauselijk departement.. dat buitenlandse 
zaken behandelt, overladen was met werk en geen tijd kon 
vinden, om de toestand in Duitsland grondig te bestuderen. 
Vooraanstaande Duitse geestelijken hebben zich bitter be
klaagd, dat het Vaticaan zo weinig aandacht over had voor 
Duitsland. Italiaanse kardinalen vroegen letterlijk aan 
Duitse bisschoppen: "Waarom brengt u geen documenten 
en cijfers en nauwkeurige beschrijvingen mee?", terwijl ze 
niet wisten, dat als men een bisschop betrapt had met del':-
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De SA marcheert door Neurenberg; Spartaanse "mannengemeenschap"! 

gelijke stukken, gevangenisstraf het minste was, dat hem 
bedreigd. zou hebben. Italiaanse geestelijken, die wat 
cynischer zijn, vertelden op het Vaticaan, dat ze het Duitse 
karakter heel goed kenden en wisten, dat een Germaan 
roept, voor hij geslagen wordt. 
Voeg daar nog aan toe. dat de Paus zelf een oud man is, 
zijn kardinalen oude mensen zijn en heel het hoger he< 
stuursapparaat van de kerk bestaat uit grijsaards. Men moet 
het belangrijke van deze opmerking niet onderschatten. 
Want dit heeft tot gevolg, dat de getroffen maatregelen 
meestal wel uHerst voorzichtig zijn, maar ,dikwijls juist 
even te laat en te weinig durf vertonen. Het nieuwe 
wordt slecht verstaan en verwerkt door deze mensen, en 
toch zijn zij het, die het hoofd moeten bieden aan de meestal 
veel jongere leiders van de moderne anti<christelijke bewe< 
gingen. Daarmee hangt ook samen het gemis aan oorspron: 
kelijke ideeën. Teeling maakt ergens de zeer juiste opmer< 
king, dat eigenlijk heel de druk gepropageerde Katholieke 
Actie (K.A.) èn, voegen wij er aan toe -- de roep om een 
nieuwe gemeenschap, kennelijk arm zijn aan inspiratie en 
dat deze bewegingen dan nog voortdurend geremd worden 
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· . . een "vrouwelijker" levensklimaat ... 

in hun bescheiden vooruitstrevendheid door ue straffe cen. 
trale leiding, die 0 zo bang is voor moderne initiatieven 
"besmet met de tijdgeest". 
Dit alles geldt ook voor Duitsland. Aan het hoofd der 
Duitse kerk staan momenteel drie kardinalem kardinaal 
Bertram (van Breslau), een stok.oud man, tot geen actie in 
staat, kardinaal Schulte (van Keulen), oud en ziekelijk en 
afkerig van elke verantwoordelijkheid; hij was het die 
dankbaar een luxewagen van Göring aanvaardde om een 
reis te maken., in de tijd, dat meerdere zijner geestelijken in 
concentratiekampen vertoefden. Dan is daar nog kardinaal 
Faulhaber van München. Over hem wordt verschillend ge. 
oordeeld. Maar insiders verzekeren, dat hij wel heel dap. 
per durft te preken: hij is een groot exegeet en zijn serie 
preken over het Oude Testament zijn terecht beroemd, 
maal' aan de conferentietafel is hij te vlug klaar om maar 
toe te geven, zo zeer, dat men hem de bangste geestelijke 
van Duitsland noemt. 
Er zijn vandaag veel RK. jeugdleiders, die verbitterd kla. 
gen, dat als de bisschoppen maar gedurfd hadden, het nooit 
zo ver had hoeven te komen. Zij hadden een goed georga. 



niseerde, levendige Roomse jeugd achter zich, die even har. 
telijk Versailles verwierp en even nationaal voelde als de N.S., 
die even sterk sociale hervormingen voorstond en kapita~ 
listische kartels wilde . bestrijden als de communisten, maar 
altijd weer werd hun energie gebroken door de angstvallig~ 
heid der hogere geestelijke leiding, de typische vrees van 
oudere mensen voor krachtig optreden en een dapper waag; 
stuk. Nu was de situatie der Duitse bisschoppen een zeer 
bijzondere. In de jaren na de oorlog waren de katholieke 
organisaties tot in het gigantische gegroeid, en vanuit hun 
hoofdkwartieren te Berlijn, Düsseldorf, Keulen en Essen 
werd feitelijk heel rooms Duitsland geregeerd. Er zaten daar 
op deze geweldige centrales eenvoudige priesters.. die nu 
en dan in een stad of 'dmp verschenen, een daverende 
programredevoering afstaken en dan wist men ter plaatse 
weer, wat er van de katholieken verwacht werd op een 
bepaald punt. 
Ondertussen troonden over heel Duitsland op hun zetels 
df' bisschoppen en bestuurden hun diocesen zoals altijd; de 
vrouwen echter betrokken hun orders uit Berlijn, de jeugd 
uit Düsseldorf (centrale der Maria~congregaties; dezer dageu 
opgeheven: 18 Januari 1940), de werklieden uit Keulen. 
En voor den bisschop schoot niets anders over dan op 
vorm~reis te gaan. Rome was tegen een dergelijke bestuurs; 
vorm en toen de katholieke actie uitgeroepen werd, ver; 
wachtte men hierin verandering, maar in Duitsland ant~ 
woordde men: wat de K.A. betreft, dat hebben wij "bei uns 
in Deutschland" al lang. Men krijgt nu de indruk, dat toen 
deze geweldige organisaties de een voor, de ander na, ineen~ 
stortten, zowel Rome als het Episcopaat gedacht hebben, 
dat het zonder hen ook wel zou gaan. Dat een leek bij een 
dergelijke constellatie niet meer weet, wat te denken en 
het spoor totaal bijster is, zal men wellicht verstaan. 
Zo heeft men in de eerste tijd der Kerkvervolging nog een 
andere waarneming kunnen doen. Er bestaat altijd, hoewel 
er weinig naar buiten van uitlekt, een zekere tegenstelling 
en wederzijdse afgunst tussen de seculieren en de regulieren, 
tussen de wereldgeestelijken en de diverse kloosterorden. 
Divetse Duitse kloostercongregaties, die al in het begin 
doOl' het N .S. aangevallen werden - men hoopte op fabel; 
achtige kloosterschatten - hebben niet die steun gehad van 
de Duitse bisschoppen, waarop ze toch eigenlijk, krachtens 
hun diensten aan de kerk bewezen en hun religieuze aard, 

I aanspraak konden maken. Toen de processen tegen hen 
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aanhangig werden gemaakt van deviezensmokkelarij en later 
van onzedelijkheid, hadden de bisschoppen (b.v. de kardi~ 
naaI van Breslau) in een officiële verklaring van 3 Juni 1935 
de trieste moed te verklaren dat zij niets met het smokkelen 
door kloosterorden te maken hadden en het volledig afkeur~ 
den, hoewel ze verzachtende omstandigheden wilden be~ 
pleiten. Dit afstandmemen heeft hun overigens weinig ge~ 
baat, want de minister van Justitie ontkende, dat er van 
verzachtende omstandigheden sprake kon zijn en stelde vast, 
dat het Episcopaat tevergeefs trachtte zijn handen in on~ 
schuld te wassen; men had al een bewijs, dat tenminste een 
Vicaris~generaal (is bisschoppelijk assistent) in het smok~ 
kelen mede betrokken was. Het is een hard woord om van 
zwakheid van karakter te spreken en toch, niet alleen de 
buitenstaander, maar ook de Roomse leek heeft het uitge~ 
sproken, als hij aanschouwen moest, hoe zijn hoogste gees~ 
lijke leiders reageerden op de beledigingen.. hun door het 
N azi~regiem aangedaan. We herinneren aan enkele momen: 
ten: kardinaal Schuster, die in het heetst van de strijd een 
reis aanvaardt in een luxe~wagon van Göring, de Nuntius 
van München die zich laat verontschuldigen, wegens ziekte, 
bij een plechtigheid, waarbij hij uitgenodigd was, en waarbij 
katholieke doden, in gewijde aarde begraven, overgebracht 
werden naar een heidense tempel met heidense ceremonies 
(1935) en niet lang geleden ging Mgr. Orsenigo, nuntius van 
Berlijn weer voorop bij de gelukwensen aan den Führer 
naar aanleiding van de mislukte aanslag te München. Ieder~ 
een herinnert zich het "Heil Hitler", dat kardinaal Innitzer 
uitbracht, toen de Führer Wenen binnentrok. 
Als men zich. nog eens wil herinneren, wat we hierboven 
meedeelden, dat de Duitse Staat de Roomse kerkbedienaren 
subsidieert, dan zal men nu beseffen. dat, gevoegd bij de 
voorgaande motieven, dit vooral de tegenactie der kerk be~ 

Mgr. Cesare Orsenigo op 
de 71 ste Katholiekendag 
te Essen 



lemmerd heeft. De bisschoppen stonden wel voor een groot 
risico. Aanzienlijke groepen van hun mensen zijn afhankelijk 
van deze staatsinkomsten. Het vooruitzicht hen voortaan 
te moeten onderhouden, met daarenboven een kerkvolk, 
dat niet gewoon is te voorzien in de behoeften van zijn 
geestelijkheid, moest wel afschrikken. En zodoende verlo. 
ren ze steeds terrein bij hun voorzichtig achterwaarts 
manoeuvreren. Op het ogenblik is hun niets meer over ge. 
bleven dan, behalve het geloof, de schijnbaar nog aanwezige 
vrij grote welstand van bisschoppen, kloosters en parochie. 
geestelijken. Maar de leken, die hun betrekkingen kwijt. 
raakten, omdat ze katholiek waren, konden moeilijk anders 
dan hopen, dat de bisschoppen nu eindelijk hun diplomatie 
zullen prijsgeven, zowel als de staatssubsidie en met hèn 
vechten en lijden. Het geval Innitzer staat apart. Nergens 
(tenzij in Frankrijk!) leefde een zo sterke anticlericale tra. 
ditie, die meestal samenvalt met een verregaande clericale 
inmenging in staatszaken. In· de dagen van Schussnigg wa" 
er geen politieke daad van enige betekenis, die niet begon 
met een mis of met een openlijk gebed, door een of andere 
prelaat. Het was een onbegrijpelijke flater . begaan, naar we 
vrezen uit een zekere dogmatische kortzichtigheid, dat zelfs 
in de bangste tijd deze regering geen steun zocht bij de 
weleer sterke socialistische groepen en hen in de regering 
mede opnam. Deze immers waren begonnen het volk op te 
voeden. Men sla er de geschiedenis der latere Habsburgers 
maar op na; de laatste eeuwen was \Venen zeldzaam onde. 
mocratisch en onsociaal geregeerd door een kleine kliek 
hovelingen. Vandaar dat een totalitair stelsel, gebaseerd 
op Quadragesimo Anno zo gemakkelijk kon ingevoerd wor. 
den, maar even gemakkelijk door een volgend verdrongen 
kon worden! Het enig verschil was: sedert Dolfuss, door 
Mgr. Seipel voorbereid, was er in Oostenrijk een totalitair 
stelsel, dat uit al zijn macht voor de kerk werkte, terwijl 
in Duitsland het tegen de kerk inging. Beide stelsels wisten 
dat Zb een geestelijke hervorming nodig hadden om zich te 
handhaven: Dolfuss koos hiervoor het Christendom, zoals 
hij het kende en de kerk werd dus trawant voor dit tota. 
litair stelsel. De Oostenrijkse prelaten hebben blijkbaar niet 
begrepen, waarom hun Duitse collega' ~ zo mokten tegen 
een Germaanse totalitaire s taat. De meesten, o.a. Innitzer 
staan bekend als zeer Duitsvoelend. Ze hadden gezien hoe 
de Paus aarzelde bij zijn veroordeling van het Nazisme. Ze 
aanschouwden, hoe hij in Italië vrij vreedzaam met het 
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fascisme omging. Daarom was Innitzer zo snel klaar het 
de.facto.régime van Hitler te accepteren: men herkent 
hierin een poging zijn Duitse collega's de loef af te steken. 
Er gaan zelfs geruchten, dat het Innitzer niet onwelgevallig 
zou zijn geweest, met steun van Hitler over te gaan tot de 
stichting van een nationale Duitse kerk. 
We schreven hierboven over het accepteren van het de.facto. 
régime. Er is een tijd geweest, dat men in de Roomse 
theologie nadrukkelijk het recht opvorderde van desnoods 
gewapend verzet en opstand tegen een feitelijke regering, 
die grof in haar taak te kort schoot. In latere tijden, uit 
vrees om zich te compromitteren .. is deze leer aanmerkelijk 
afgezwakt. Als men er moderne pauselijke stukken op na. 
slaat en theologen uit deze tijd, dan krijgt men de indruk: 
er wordt zoveel omzichtigheid aangeprezen, dat het feite. 
lijk nooit kan voorkomen, dat een dergelijk verzet verant. 
woord is. In de kringen van de Action française hebben 
oDk katholieke geleerden wel eens betoogd, dat een revo. 
lutie goed was, als de uitslag waarschijnlijk gunstig zou zijn. 
Pius X is hier nadrukkelijk tegen op gekomen. De kwestie 
was heel actueel, gedurende de kerkvervolging in Mexico. 
Ik weet van een beroemd theoloog in Rome, die destijds 
doceerde, dat aldaar revolutie geoorloofd zou zijn, maar ik 
weet ook, dat veel Mexicaanse bisschoppen geweigerd heb. 
ben actieve weerstand tegen anti. godsdienstige wetten te 
steunen, hoewel deze georganiseerd werd door katholieke 
leken en lagere geestelijkheid. Hoe konden ze ook, waar 
ze wisten, dat Rome zelf niet afliet van pogingen om tot een 
vergelijk te komen met de Mexicaanse regering. 
Onnodig te zeggen, hoe verlammend dat werkt op hen, die 
verzet bieden tegen de opkomende vloed, of verzet pogen 
te beginnen in een onderstroomd land. Ze moeten goed 
weten: de kerk kent alleen, wat feitelijk bovendrijft. als het 
"van God gewild gezag". Schussnigg kan daar van meepra, 
ten, zo goed als de Italiaanse (Luigi Sturzo) zowel als de 
Spaanse democraten. 
Bij elk offensief ziet men dus de kerkelijke leiding voorzichtig 
terugtrekken, en men stelt het verzet uit, zogenaamd tot een 
punt, waar meegaandheid niet verder mogelijk is. De bis. 
schoppelijke tactiek toch kwam, samenvattend, hierop neer: 
er verscheen een brief van de bisschoppen b.v. in Januari , 
dat zij onder geen omstandigheden dit of dat konden toe: 
laten, want dat zou het einde betekenen van het Katholicisme 
in Duitsland. Twee maanden later komt dan de aankondi. 
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ging, dat wijl de regering helaas deze maatregel getroffen 
heeft, men het beter oordeelt zich te onderwerpen., maar 
dat men op het volgend punt van geen wijken meer zal 
weten, enz. Ondertussen had men overal hard gebeden, had. 
den eenvoudige R.K. werklui en ambtenaren zichzelf anti. 
pathiek gemaakt en benadeeld, en zich zodoende een Kroon 
in de hemel verworven., maar ze konden schamper waarne. 
men, dat bisschoppen en geestelijkheid in het bezit bleven 
van hun staatsinkomen. Ter afwisseling verscheen er dan 
weel' eens een bisschoppelijk manifest, waarin zo fel tegen 
het communisme werd van leer getrokken, dat de eenvou. 
dige leek verbitterd er een verheerlijking van het Nazi. 
régime in las, maar waarin weer zoveel voorzichtige reserves 
stonden, dat de Nazi's al evenzeer verbitterd waren. 
Door dit eeuwig retireren heeft men de mogelijkheid en de 
krachten tot weerstand volledig ondergraven. Er is ook wel 
eens gespeculeerd op een oorlog, waarbij Hitler dan toch 
wel zou toegeven om de binnenlandse rust te waarborgen. 
Echter ook hier is men bedrogen uitgekomen. 
Overigens was ook de structuur der kerk zo, dat een kerke
lijk tegenfront zich moeilijk liet vormen . .Men mag niet ver. 
geten, dat Rome en haar nuntius te Berlijn het Concordaat 
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hadden gesloten met Hitler, en niet de bisschoppen, die het 
dus ook niet konden verbreken: iets, wat veel katholieken, 
in hun teleurstelling over de al te soepele houding . der bis: 
schoppen, vergaten. Daarenboven heeft R.K. Duitsland geen 
kerkelijk centrum en geen primaat. Het verband tusgen de 
verschillende bisdommen is zeer los en vaag omschreven en 
slechts eens per jaar ontmoeten de eminenties elkaar te 
Fulda. Wat wisten b.v. de roomsen in Berlijn van het verzet 
tegen het opheffen der scholen hunner geloofsgenoten in 
Westfalen? 
Over de ouderdom der Duitse kardinalen spraken we reeds. 
De enige Duitse bisschoppen, die van het begin af, dapper ell 
onversaagd weerstand geboden hebben en die dan ook door 
de Nazi's enigerma te gerespecteerd worden, zijn Graaf 
Preysing .. bisschop van Berlijn en Graaf Von Galen, bisschop 
van Münster. Toen men de laatste kwam arresteren, kleedde 
hij zich in vol bisschoppelijk ornaat met mijter en staf; 
waarop de politie beschaamd afdroop. 
Het zal Rome nu wel berouwen, "dat het in vroegere dagen, 
uit angst voor een nationale kerk een stille obstructie heeft 
gevoerd tegen een eenhoofdige leiding der Duitse katholie< 
ken, want daarover is men het in deskundige kringen wel 
eens: een der oorzaken van de geringe weerstand lag juist 
aan het gebrek aan samenwerking tussen Rome en de bis: 
schoppen. Er zijn momenten geweest, dat Rome vierkant ge. 
weigerd heeft de bisschoppen bij te staan in hun verzet tegen 
Hitier, omdat het hoopte op Hitler's steun in de anti.bolsje. 
wistische kruistocht, die tot 1937 door Pi us XI heel wat be. 
langrijker werd geoordeeld dan de Duitse situatie. En toen 
Rome de tijd gekomen achtte om krachtiger op te treden 
<Encycliek: Mil brennender Sorge. Maart '37), was de toe: 
stand dermate verergerd, de steun waarop de bisschoppen 
konden rekenen was zozeer geslonken, dat het Episcopaat 
nauwelijks meer goed durfde. 
In heel deze lamentabele geschiedenis werden de klappen 
opgevangen, niet door de hogere geestelijkheid, maar door 
de leken, die op allerlei manieren in hun bestaan aangetast 
werden of naar gevangenb en concentratiekamp verhuisden, 
èn door de lagere geestelijkheid, die aan allerlei vormen van 
terreur was blootgesteld. De leiding was zoek. Dat dit een 
onzeggelijke verbittering heeft verwekt, zal iedereen ver. 
staan. Er moet heel wat gebeuren, voordat een R.K. leek op 
een bissohop durft te critiseren, maar de laatste jaren is het 
binnenkerkelijk anti clericalisme in Duitsland met sprongen 
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gegroeid. Men voelde maar al te goed waar de schoen wrong. 
Bang om staatssubsidie te verspelen, waagde de hoge geeste
lijkheid het niet manhaftig haar stem te verheffen en liet 
haar kudde in de kou. 
En de Nazi's zorgden er als regel wel voor geen bisschoppen 
tot glorieuze martelaren te maken, maar de eenvoudige 
onbekende man, uit wiens ondergang iedereen schrik en nie
mand moed putte, kwam in een concentratiekamp terecht en 
werd er dood gesard. Over het algemeen boden de kloosters 
meer weerstand en toonden meer vechtlust, maar in de ge
weldige campagnes, die Göbbels inzette tegen hun deviezen
smokkelarij en z.g. zedeloosheid, moesten ook zij de daad
werkelijke steun van het Episcopaat missen. Die steun ont
brak ook, toen de grote organisaties een eerste aanval te 
doorstaan kregen en achtereenvolgens opgeruimd werden. Er 
wordt wel in Duitsland gefluisterd, dat de bisschoppen er 
nauwelijks rauwig om zijn: nu zijn ze weer baas in eigen 
bisdom. Anderzijds moet men ' ook zien, dat veel R.K. be
stuursleden en vrijgestelden te voorbarig de ondergang der 
kerk proclameerden, toen hun dierbare vereniging verdwe
nen was. Het Katholicisme was in Duitsland overdreven ge
organiseerd: "Wir organisieren uns kaput", zei men in Duits: 
land, toen hier in roomse kringen verzucht werd: Germania 
docet. Een rechtstreeks gevolg van die hokjeszetterij (R.K. 
schaakclub; R.K. dansclub; R.K. geitenfokvereniging) is, dat 
de innerlijke weerstand uitgehold wordt. Wee den katholiek, 
die nooit in zijn leven met andere dan geloofsgenoten om: 
ging. Op het moment dat de staketsels vallen, en hij tussen 
andersdenkenden moet leven, wordt zijn geloof onder de voe: 
ten gelopen. Met dezelfde naiveteit" waarmee hij eerst zijn 
roomse blaadje geloofde, slikt bij nu alles, wat de vijandige 
pers hem voorzet. Hij heeft nooit geleerd zelfstandig te staan 
en te denken. (Dat eenzelfde gevaar het N .S. bedreigt, hoeft 
hier niet uitdrukkelijk aan toegevoegd te worden). 
Men kan de roomse theorieën over democratie en socialisme 
bestuderen en daaruit conclusies trekken over de waarde van 
hun bondgenootschap. Men kan ook de geschiedenis raad
plegen. Hier vooral zij men niet voorbarig met gevolgtrek: 
kingen. Duitsland is Nederland niet en het Centrum is iets 
anders dan de R.K.S.P. Toch is deze les der historie niet te 
versmaden, al was het alleen maar, omdat ze een waarschu: 
wing bevat zich niet te vergapen noch aan machtige organi: 
sa ties, noch aan schijnbaar onveranderlijke beginselen; bei: 
den bleken tegen de harde nood_niet bestand te zijn. 
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Mensenwaarde 
IN DE FRANSE LETTERKUNDE 

DOOR PROF. J. J. SALVERDA DE GRAVE 

Deze titel zal als 
vanzelf, nu in enkele 
landen het individu 
zo diep naar beneden 
wordt gehaald, den 
lezer bij tegenstel~ 
ling herinneren aan 

de welsprekende 
pleidooien van 

Franse schrijvers van 
vroeger en van nu, ter verdediging van "de vrijheid .. 
de gelijkheid en de broederschap": vrijheid van het 
individu om zich te ontwikkelen langs de lijnen van eigen 
aanleg en eigen weten, gelijkheid voor de wet en voor de 
maatschappij, samenwerking voor de verbetering van het 
mensenbestaan. Reeds in de vroege Middeleeuwen verhaalt 
Chrétien de Troyes met afschuw hoe driehonderd jonge 
meisjes, slecht gevoed en schamel gekleed, door een strengen 
meester geëxploiteerd, in een grote zaal werken aan het 
weven van tapijten, weelde ten koste van diepe ellende. In 
de XVIe eeuw verzet Montaigne zich tegen de wreedheid 
waarmede de Spanjaarden de bewoners der Nieuwe Wereld 
behandelen, en dringt er in eigen kring op aan dat de mees~ 
ters hun dienaren de ongelijkheid hunner positie zo weinig 
mogelijk doen gevoelen, .,want", zegt hij, "het is onmenselijk 
en onrechtvaardig het voorrecht van de fortuin zo zwaar te 
doen wegen". Twee eeuwen later zendt Voltaire van uit 
Ferney zijn facta ter rehabilitatie van Calas en Sirven, slacht" 
offers van geloofsvervolging, en valt Rousseau de misstanden 
aan ener maatschappij waarin onderdrukkers tegenover sla::-
ven staan; hun geschriften zijn voorlopers van de "Rechten 
van den mens en den burger", het onvolprezen document der 
Franse omwenteling. Ziedaar slechts een greep, op goed ge" 
luk, uit de rijke voorraad der geschriften waarin Fransen hun 
vertrouwen in de waarde van de menselijke persoon hebben 
uitgesproken; in onze dagen komt dit verlangen naar vrijheid 
van het individu en onafhankelijkheid der volken treffender 
dan ooit tot uitdrukking, en zo zou hij die de getuigenissen 
van Franse schrijvers van alle tijden zou verzamelen, een 
rijke oogst binnenhalen. 
Toch, ook al bracht men alle geschriften bijeen die in de 
Franse letterkunde getuigen van eerbied voor het individu, 
zou men haar in dezen niet voldoende tot haar recht doen 
komen; zij wordt in haar geheel beheerst door de verheven 



opvl:\.t.ting die zij heeft van het mens.zijn. Het is niet genoeg, 
enkele galerijen te doorlopen en de schone lijnen ervan te 
bewonderen; men moet zich plaatsen tegenover het ganse 
bouwwerk om zich rekenschap te geven dat die lijnen meer 
.zijn dan een ornament en dat zij de leidende gedachte van 
den bouwmeester vertolken. Mensenwaarde openbaart zich, 
.zo wil het mij toeschijnen, op twee wijzen: in onze hoge op. 
va,tting van onze taak als mens, en hier is de term synoniem 
met ,.menselijke waardigheid" - het Frans verhaalt hem met 
"dignité humaine" - en in onze eerbied voor den mens als 
zodanig, waarvan wij de waardigheid beseffen. In beide bete. 
'kenissen is zij het grondkenmerk der Franse letterkunde; zij 
heeft niet slechts vele Franse schrijvers geïnspireerd tot de 
verdediging van de rechten van den mens: zij is de essentie 
van die letterkunde. 

I. 

,Franse kunst is een ernstige kunst, en zij die van de Franse 
litteratuur alleen enige minderwaardige producten kennen. 
zoals die, helaas, in den vreemde vaak worden gecolporteerd, 
zullen misschien moeite hebben deze uitspraak te onder. 
schrijven, maar gelukkig is de smaak van ons publiek gezond, 
te oordelen naar de werken die men tans achter de toon. 
vensters onzer boekhandelaren ziet. Om een letterkunde op 
haar waarde te schatten, moet men alleen rekenen met het 
,voortreffelijkste dat zjj heeft voortgebracht; alleen hierin 
weerspiegelt zich de geest van het volk. 
Franse kunst is strenge kunst, en de schrijver acht zich ver. 
plicht aan zijn werk de uiterste zorg te geven; een lange over. 
levering legt hem de plicht op aan de taal en de bouw van 
zijn werk de hoogste eisen te stellen. Reeds op de school. 
banken heeft hij geleerd zijn aandacht te geven aan zijn stijl 
en te streven naar juistheid van uitdrukking, beknoptheid, 
logische ordening der gedachte, en men kan zeggen dat, voor 
den Fransman in het algemeen, niet alleen voor de letterkundi. 
gen, deze behoefte aan een volkomen afgewerkte vorm een 
tweede natuur is geworden; zoals een hunner heeft gezegd, 
"zonder deze verzorging van vorm en stijl kan bij ons geen 
werk duurzaam zijn." Ik ben overtuigd dat deze nauwgezet. 
heid een les is voor ons allen, en dat wij het voorbeeld van 
mannen, als Pascal en Renan, die er niet tegen op zagen blad. 
zijde aan bladzijde telkens opnieuw te schrijven, wanneer 
deze hen nog niet geheel bevredigden, steeds voor ogen 
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moeten houden. Voor ons bestaat de waardigheid van den 
schrijver nog te zeer in zijn onbegrensde vrijheid, niet alleen 
ten opzichte van de inhoud, waarin zij gewettigd is en alleen 
door zijn geweten wordt beperkt, maar ook wat betreft de 
uiterlijke vorm van zijn werk, waarbij niet altijd voldoende 
rekening wordt gehouden met het belang van den lezer, om~ 
dat de schrijver zich te veel .,laat gaan". Dit gebrek aan 
tucht hindert den Fransman, voor wie zelfbeheersing en 
correctheid de onmisbare uitdrukking zijn van beschaving; 
de schoonheid van het gebaar bestaat voor hen niet in 
woeste bewegingen, maar in het juiste gebruik van de midi 
delen die de natuur tot onze beschikking stelt. Franse kunst 
is bezonken kunst, en het kunstwerk is onderworpen aan 
eisen van nauwkeurigheid die van den kunstenaar inspan~ 
ning vragen; alles is er berekend en het wonder der grote 
Franse schrijvers is dat, ondanks deze regelmaat, alle star~ 
heid wordt vermeden en dat, integendeel, de dwang die zij 
zich opleggen voor hen geen hindernis, maar een prikkel 
wordt. Trouwens, zij gevoelen hem niet als dwang : het 
kunstwerk is voor hen een gestileerde vorm der uiterlijke 
en innerlijke werkelijkheid., maar een stilering die niets ge~ 
dwongens heeft; een aangeboren streven naar elegantie doet 
hen vermijden al wat op mathematische strengheid zou 
kunnen gelijken. Montaigne zeide reeds: "Ik houd niet van 
weefsels waarin men de naden ziet." 
De hechte opzet van het werk beantwoordt aan de juiste 
taalvorm, en beide getuigen van het essentiële kenmerk van 
de Franse geest, waarin het intellect 'heerst over het gevoel. 
"In Frankrijk", zegt Gide, "streeft het verstandelijk element 
er steeds naar het te winnen van het gevoel en het instinct, 
hetgeen geenszins wil zeggen, zoals sommige vreemdelingen 
geneigd zijn te geloven, dat gevoel en instinct afwezig zijn''', 
en van Maurois is deze uitspraak: "De Fransman is een ge~ 
voelig wezen, geleid door het verstand." De Franse letter~ 
kunde is een school waarin men leert denken. Vo.r elk een 
hulde aan hetgeen waardoor zich de hoogheid van den mens 
openbaart: de gave om zich rekenschap te geven van zijn' 
gevoelens en zijn daden, om -licht te verspreiden over de 
roerselen van eigen en anderer gemoedsleven. 
Vrucht van het verstand, doet een Frans werk aanspraken 
gelden op onze verstandelijke medewerking; het is een 
middel tot ontspanning alleen voor hen die, om zich af" 
leiding te verschaffen, geen behoefte hebben ernstig 'na'~ 
denken op te geven. De Fransman heeft een levendige geest, 
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die altijd werkzaam is; altijd is hij in staat te redeneren, en 
dat is zijn hoogste verlangen. Zij die veel in aanraking met 
hen zijn, worden steeds weer getroffen door hun paraatheid 
om te oordelen en hun oordeel te verdedigen; vermoeidheid, 
die anderen brengt tot een staat van halve bewustheid, 
waardoor zij hoogstens bij machte zijn lijdelijk te zien of te 
luisteren, brengt den Fransman er toe van onderwerp van 
discussie of nadenken te veranderen. 
En dat geeft aan 'de producten der Franse letterkunde dat 
ernstig karakter dat ik reeds vermeldde, zelfs in werken 
van vrolijke aard. In Frankrijk vindt men niets dat beant
woordt aan die vermakelijke, leuke, maar onzinnige ver
halen van W odehouse, die aan Amerikanen, Engelsen en ons 
zoveel prettige ogenblikken hebben bezorgd. Zelfs een 
humorist van professie als Tristan Bernard weet aan zijn 
amusante en tenslotte niet zeer diepzinnige comedie Le Petit 
Café een zekere voornaamheid te geven. De nederigheid van 
Albert, den koffiehuisbediende, die toch door de omstandig
heden mede heeft gedaan aan het mondaine leven, tegenover 
de dochter van zijn patroon, die hij liefheeft zonder het haar 
te durven zeggen en die hij bewondert omdat zij Engels kent 
en piano kan spelen, krijgt een algemene menselijke beteke
nis in deze zin van Albert: "Alis gij, zoals ik, tot de uit
gaande wereld hadt behoord, zoudt ge zien dat dit het niet 
is dat het verschil der personen uitmaakt." En zo hoort men 
zelfs in dit lachstuk een diep menselijke toon. 
De Franse lezer zoekt in een roman iets anders dan het 
verhaal van gebeurtenissen en avonturen. Een roman 'die 
slechts vertelt wat er met die of die personen is voorge
vallen, gebruikt hetzelfde procédé als het leven dat ons 
omringt, en dat ons een schouwspel geeft van feiten die 
elkander opvolgen, zonder dat wij noodzakelijkerwijze hun 
samenhang, noch hun verband met het verleden of het 
heden kennen. Maar er is tussen het leven en de roman dit 
wezenlijke verschil, dat het verhaal het product is van de 
verbeelding van den schrijver, dus , iets willekeurigs heeft, 
waaraan de autoriteit van de werkelijkheid ontbreekt. De 
innerlijke noodzakelijkheid van een gebeuren, ook al ontgaat 
zij ons, bestaat; zij ontbreekt bij verzonnen verhalen, en nu 
is het juist deze noodzakelijkheid die de logische geest van 
den Fransman gebiedend eist. Hij is even gevoelig als wie 
ook voor het afwisselende en het onverwachte der elkander 
opvolgende voorvaUen in een vertelling, maar hij wil dat 
deze opvolging wordt gewaarborgd door nog iets anders dan 
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alleen de fantasie van den verteller; hij wil niets weten van 
het toeval en van onwaarschijnlijk samentreffen; een onver~ 
klaarde samenloop van omstandigheden belet hem zich voor 
het verhaal te interesseren; ook al is het slechts bedacht, 
toch moet het voor zijn logische geest aannemelijk worden 
gemaakt; alleen die innerlijke waarschijnlijkheid kan hem 
de waarborg geven die hij verlangt, daar waar het gaat om 
verbeelding ss pel. Alwat zweemt naar een willekeurig in~ 
grijpen van den schrijver, die stuurt naar een slot, dat hij 
nodig acht, maar waardoor aan de innerlijke waarheid van 
het verhaal wordt te kort gedaan, beschouwt hij als een 
zwakheid van den schrijver. Wanneer, in Paul et Virginie, 
Bernardin de Saint~Pierre, om zijn vertelling af te maken, 
Virginie in een schipbreuk doet omkomen, voelt de Franse 
lezer dit als een fout, omdat hier het toeval een rol speelt, 
en aan het toeval geeft hij zich slechts gewonnen wanneer 
het de werkelijkheid is die hem een gebeurtenis als zodanig 

. opdringt, dus in een historisch verhaal. 
In de klassieke Franse werken is alles geconcentreerd op het 
eigenlijke onderwerp; biezonderheden en niets ter zake 
doende toevalligheden blijven achterwege. Het onderwerp 
van het treurspel Bérénice van Racine laat zich samenvatten 
in twee regels, en in de roman La Princesse de Clèves van 
Madame de la Fayette, uit diezelfde tijd, evenals in Adolphe 
van Benj amin Constant en in Dominique van Fromentin, ont~ 
breekt alwat van het hoofdgegeven zou kunnen afleiden. 
Vooral in het laatste verhaal is het streven om de vertelling 
los te maken van details zeer kenmerkend. Van de heldin 
wordt gezegd: "Zij verliet Parijs om naar een Duitse bad~ 
plaats te gaan". Welke badplaats? Wij vernemen het niet. 
"Hij bewoonde een alleenstaand huis aan de rand van het 
dorp". Welk dorp? "Gisteren, toen ik mij op een openbare 
plaats vertoonde". Welke plaats? "Ik ga vanavond naar het 
theater, zeide Madeleine aan Dominique", en zij vergat 
daarbij te zeggen welk theater; toch vernemen wij dat Domi~ 
nique om half negen in haar loge kwam, maar de schrijver 
zegt ons niet hoe zijn hoofdpersoon de naam van het 
theater te weten is gekomen. 
Wij herkennen in deze verwaarlozing van bijkomstigheden 
en concentratie van het licht op het cen'trale punt, de strenge 
aard van de Franse kunst. Zo hebben ook de bouwmeesters 
der grote paleizen, van het Lbuvre bijvoorbeeld, alle onbe~ 
tekenende ornamenten vermeden, die schade zouden doen 
aan de majesteit van de lijnen en hun harmonie; ook zij 



hebben hun aandacht, en daardoor de blikken der toe~ 
schouwers, gericht op het essentiële. Zij hebben evenmin de 
opmerkzaamheid daarvan willen afleiden door de grote 
afmetingen; integendeel, zij doen alwat zij kunnen om te 
beletten dat hun reusachtige gebouwen de indruk maken 
van iets kolossaals. Soberheid en gematigdheid hebben te 
allen tijde de Franse kunst gekenmerkt, en zij zijn uitingen 
van de behoefte aan oprechtheid, waarheid der schepper~ , 
ook van hun streven naar helderheid, waarvoor zij alles ,,,at 
niet tot de hoofdzaak behoort, prijsgeven. In de lyrj· che 
poëzie wordt veel minder dan in andere litteraturen aanoacht 
besteed aan de uiterlijke verschijning der geliefde; de 
Provençaalse troubadours vergenoegen zich met enkele 
vage, algemene en weinig suggestieve trekken. Op het 
Franse toneel wordt aan de decors en de costumes lang niet 
zoveel gewicht gehecht als elders. Ik herinner mij dat ik 
eens met Georges Duhamel en zijn vrouw een voorstelling 
bijwoonde van Driekoningenavond van Shakespeare, in de 
Amsterdamse Schouwburg, volgens de regie van Royaards, 
die van het schouwspel een vreugde van kleurenpracht en 
mise~en~scène had gemaakt. Welnu, de voorstelling voldeed 
mijn gasten niet geheel en al. Mevrouw Duhamel, zelf 
actrice, had in Parijs in het stuk medegespeeld, zó als het 
werd opgevoerd in het Théätre du Vieux~Colombier, met de 
zeer summiere decors die aldaar gewoon zijn. Het klassieke 
theater, dat, wat men moge zeggen, de echtste uitdrukking 
blijft van de Franse geest, beperkt de decors tot het nood~ 
zakelijke; in de stukken van Molière zijn alleen de "Diver~ 
tissements" bestemd om de ogen der toeschouwers te be~ 
hagen; zij zijn rustpunten in de "ernstige" comedie. De 
Franse schrijver wil niet treffen, maar overtuigen. 
El' zijn Franse critici die hun landgenoten verwijten te 
weinig te "vertellen". Ik zal mij wel ervoor wachten kwaad 
te zeggen van het "verhaal" als zodanig; daarvoor ben ik te 
vaak geboeid door de lotgevallen van fictieve personen, aan 
wie de schrijver leven had weten in te blazen of wier be~ 
staan mij altans niet ongeloofwaardig scheen. Persoonlijk 
houd ik ervan - weliswaar vroeger meer dan nu - mij te 
laten ontrukken aan mijn omgeving en te laten leiden in een 
wereld waarin, na veel verwikkelingen, de personen hun 
doel bereiken; de romans van de zusters Brontë en van 
George Elliot hebben mij geboeid en zullen voor velen 
hun bekoring behouden. Maar in Frankrijk doet de kritiek 
nooit afstand van haar recht .. en het valt niet te ontkennen 
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dat de lectuur van zulke, min of meer romantische, ver. 
halen op den duur minder voldoening geeft dan die welke 
inspanning en medewerking van ons vragen. Trouwens, ook 
in Engeland is de romankunst verdiept; hetgeen ik schreef 
van de Franse kunst, geldt tegenwoordig ook voor de 
Engelse, maar het verschil is dat in Frankrijk de ernst en 
diepzinnigheid, meer dan elders, de uiting zijn van het 
volkskarakter. 
Nog hierop wil ik wijzen, dat tot de Franse letterkunde 
werken worden gerekend die men elders uitsluitend bij de 
wetenschap zou rangschikken: I'Esprit des Lois van Mon. 
tesquieu, l' Histoire des variations des Eglises protestantes 
van Bossuet, Buffon's Epoques de la nature. Deze werken 
dateren uit een periode, toen de wetenschap minder gespe. 
cialiseerd was dan tans, maar ook nu nog handelt de letter. 
kundige geschiedenis over de wijsgerige geschriften van 
Bergson en de Hisfoire de France van Michelet. En ik n~em 
hier alleen zuiver wetenschappelijke werken, ter zijde latende 
die welke een wetenschappelijke questie behandelen voor 
een algemeen geletterd publiek, zoals het Traité de l'Exis: 
fence de Dieu van Fénelon, en het Génie du Christianisme 
van Chateaubriand. In de Italiaanse letterkunde vindt alleen 
de verhandeling van Beccaria over "de Delicten en de Straf. 
fen" een plaats. Het verschil is zeer kenmerkend en getuigt, 
zowel van de zorg die de mannen der wetenschap in Frank. 
rijk aan de uiterlijke vorm hunner geschriften besteden, als 
van het hoge niveau waarop in Frankrijk de letterkunde staat. 
In Frankrijk is de litteraire kritiek voor het eerst beschouwd 
als een letterkundig genre, tlat in waarde voor geen der 
andere onderdoet. Brunetière heeft de ontwikkeling ervan 
bestudeerd, hij heeft haar zelfs aan het begin gesteld van 
een serie onderzoekingen over de evolutie der genres in het 
algemeen. Sedert de XVIe eeuw is de letterkunde in Frank. 
rijk voorwerp van gezette studie geweest en sedert dien ge. 
bleven; eerst stond daarbij meer de bibliografie op de 
voorgrond, maar in de XIXe eeuw hebben het werk en, in 
verband daarmede de schrijver en zijn levensgeschiedenis, 
den criticus zó zeer geboeid .. dat er zijn die hun gehele bezig. 
heid aan de ontleding en beoordeling van de producten der 
letterkunde hebben gewijd. Ook dit is tans in andere landen 
dan in Frankrijk het geval, maar hier is het voorbeeld ge. 
geven, hier is voor het eerst aan de letterkunde zulk een hoge 
plaats in de beschavingsgeschiedenis van een volk toe. 
gekend. 
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N ergens ook is de sociale positie der schrijvers zo hoog als 
in Frankrijk; bij de officiële plechtigheden vinden de leden 
van de Franse Akademie en het Institut een eerste plaats; 
de letterkunde en het theater spelen in het Franse leven 
een grote rol, en de schrijvers maken zich die onderscheiding 
waardig door hun eerbied voor het publiek, waarvan zij de 
verstandelijke aspiraties en de behoefte aan juistheid van 
taal en van rangschikking bevredigen. Hun hoge opvatting 
van hun taak is een uiting van menselijk waardigheidsgevoel. 

(Slot volgt.) 
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De kwekeling met ~hte 
DOOR DR. E. BOEKMAN 

,----------------~~ 

Sinds enkele jaren zijn twee begrippen uit de Lager Onder~ 
wijswet gemeengoed geworden van velen, ook buiten de 
kring van hen, die ambtshalve met het ondenvijs te maken 
hebben: de leerlingenschaal en de kwekeling met akte. Twee 
leuzen ook schijnen onder de druk der bijzondere omstan~ 
digheden de voornaamste geworden te zijn in de strijd tot 
verbetering van het onderwijs: de verlaging van de leerlin~ 
genschaal en verwijdering van de kwekeling met akte als 
zelfstandige leerkracht uit de klas. 
Over de wenselijkheid van verlaging van de leerlingenschaal 
kunnen wij het spoedig eens zijn. Het aantal leerlingen, 
waarvoor het Rijk het salaris van een onderwijzer vergoedt, 
is te hoog. Daarnevens zijn de gemeenten over het algemeen 
niet meer in staat voor eigen rekening onderwijzers aan te 
stellen boven die, welke zij van het Rijk vergoed krijgen. 
Dientengevolge is het aantal leerlingen in zeer veel klassen 
hoger dan uit onderwijskundig oogpunt gewenst moet wor~ 
den geacht. 
Hoewel het openbaar en het bijzonder onderwijs in de Lager 
Onderwijswet financieel · zijn gelijkgesteld, ondervindt het 
bijzonder de nadelen van deze toestand in geringer mate 
dan het openbaar. Een deel van het bijzonder onderwijs -
voornamelijk het neutraal bijzonder, dat het scherpst uitge~ 
sproken het karakter van standsonderwijs draagt - heeft 
ze zelfs grotendeels kunnen ontgaan. Hier zijn het de 
ouders, die, door het betalen van hoger schoolgeld of door 
het schenken van giften, de gelegenheid bieden meer onder~ 
wijzers aan te stellen dan het door de regering vastgestelde 
maximum~aantal. De gemiddelde klassebezetting van deze 
scholen is dan ook het laagst van alle. 
Sinds een aantal jaren is er nog een andere mogelijkheid 
geschapen, het aantal leerlingen per klasse te drukken. Hier 
treedt op: de kwekeling~mebakte, die, al naar het sentiment 
van sprekers of schrijvers over zijn bestaan, publieke vijand 
nummer 1 van het onderwijs is, of het meest beklagenswaar
dige schepsel, dat de crisis heeft voortgebracht. 
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Wie is de kwekeling met akte voor de klas, wat is hij? 
De Lager Onderwijswet kan ons dit zeggen. Bij wet van 29 
December 1933 (Staatsblad n.o. 799), is uit de Lager Onder~ 
wijswet de bepaling vervallen, welke in de wet van 1878 was 
opgenomen en in 1920 als overgangsmaatregel gehandhaafd, 
dat de kwekelingen "tot geene werkzaamheid in de school 
gebezigd w.orden dan de z.oodanige, welke zij .onder het t.oe. 
zicht en de leiding van een in hetzelfde schoolvertrek aan. 
wezigen bevoegde verrichten." De wet van 1878 had in 
hoofdzaak nog niet afgestudeerde onderwijzers .op het .oog, 
de wijziging van '33 bedoelt, blijkens haar geschiedenis, in 
het bijzonder personen, die in het bezit zijn van de bev.oegd. 
heid als onderwijzer, d.och niet als zodanig zijn aangesteld, 
de gelegenheid te geven zelfstandig als klasse. leider op te 
treden. Maar dan zijn het toch bevoegde .onderwijzers en 
niet kwekelingen? Inderdaad. Daard.oor is dan .ook de 
kweke1ing.met.akte.voor~de.klas een geheel nieuwe figuur 
in .onze onderwijsorganisatie. Hij is, naar zijn bevoegdheid: 
.onderwijzer; naar zijn positie: kwekeling. De .onderwijzer 
echter wordt benoemd, zijn rechtspositie is geregeld, zijn 
salaris is bij k.oninklijk besluit vastgelegd; - de kwekeling 
wordt, naar de bewo.ordingen van artikel 191 der wet, in de 
sch.o.ol toegelaten, het salaris, noch de rechtsp.ositie van deze 
toegelatene is aan regelen gebonden. 
V.o.or de p.olitieke geschiedenis en vo.or het stellen van de 
verantwoordelijkheid v.o.or het in het leven roepen van het 
instituut kwekeling.met~akte~v.o.or~de.klas, kan het nuttig 
zijn hier te herinneren aan de gang van zaken op dit punt bij 
de behandeling van de wijzigingswet van '33. 
De heer Tilanus Cc.h.) had een amendement op het .ontwerp 
ingediend .om een goedkoper soort onderwijzers - door 
hem genoemd: hulponderwijzers _. tot de sch.ool t.oe te laten. 
De heer Suring (r.k.) beval hiertegenover aan, artikel 191 der 
Lager Onderwijswet zodanig te wijzigen, "dat een kweeke. 
ling met akte, die geen betrekking kan krijgen, voorl.o.opig als 
kweekeling met akte z.onder toezicht kan worden t.oegelaten. 
Als dat gebeurt, hebben wij de gecompliceerde regeling van 
den heer Tilanus niet noodig en wordt het doel, dat hij be. 
oogt, op veel eenvoudiger manier bereikt." 
De betekenis, n.och de gev.olgen van 'dit denkbeeld werden 
door de Kamer, en waarschijnlijk ook niet d.oor de heer 
Suring zelf, doorzien, want zelfs wijlen Ketelaar ging er mede 
accoord, al was het maar, naar hij mededeelde, om de k.m.a. 
van toezicht te bevrijden. Alleen Thijssen sprak tegen. 
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Minister Marchant gaf ten slotte de formulering aan, welke 
in de wet is opgenomen. Hij deed het met een motivering, 
die misschien de verklaring is van het feit, dat de Kamer 
de wijziging zonder hoofdelijke stemming aanvaardde, name~ 
lijk, dat hij hierin zag "het openstellen van de gelegenheid 
om tal van wachtgelders en jonge lieden, die zonder emplooi 
rondloopen, gelegenheid te geven in 's Hemels naam maar 
werk te krijgen." 
Welke betekenis de kwekeling~met~akte~voor~de~klas in 
enkele jaren tijds heeft gekregen, kan blijken uit het vol. 
gende overzicht. 

Aantal leerkrachten aan de gezamenlijke lagere scholen 
(inclusief Uitgebreid Lager Onderwijs). 

1935 1936 1937 
Openbaar Onderwijs 

Kwekelingen ... ..... . . 481 703 844 
Onderwijzers ........... 12.166 11.602 11.423 

Totaal 12.647 12.305 12.267 
K wekelingen in % van 
Onderwijzers ... . ... . .. . 

Kwekelingen 
Onderwijzers 

Totaal 
K wekelingen in % van 
Onderwijzers .. .. .... . . . 

4.0 6.1 7.4 

Bijzonder Onderwijs 
2.429 3.033 3.326 

22.735 22.078 22.177 
25.164 25.111 25.503 

107 13.7 15.0 

1938 

845 
11.356 
12.201 

7.4 

3.348 
22.562 
25.910 

14.8 

Openbaar en Bijzonder Onderwijs 
tezamen 

Kwekelingen 
Onderwijzers 

Totaal 
K wekelingen in % van 

2.910 
34.901 
37.8] 1 

3.736 4.170 
33.680 33.600 
37.416 37.770 

4.193 
33.918 
38.111 

Onderwijzers ........ . . 8.3 11.1 12.4 12.4 

Binnen vijf j aren tijds is op elke honderd onderwijzers bij 
het openbaar onderwijs het aantal k.m.a. dus gegroeid tot 
ruim zeven, bij het bijzonder onderwijs tot vijftien. Dit be" 
tekent, dat de k.m.a. niet meer uit de lagere school te ver~ 
wijderen valt, zonder het aanrichten van grote schade. Het 
gemiddeld aantal leerlingen per leerkracht en per klasse zou 
onmiddellijk met ettelijke leerlingen stijgen en de toestand 
zou dus nog slechter worden dan hij reeds is. 
Bij het jongste debat in de Tweede Kamer over de begroting 
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van Onderwijs, werd dit trouwens van alle kanten toe~ 
gegeven. Een enkel lid sprak zelfs van een desorganisatie van 
het onderwijs, welke van het verdwijnen van de k.m.a. het 
gevolg zou zijn, een ander verklaarde, dat zonder deze 
helpers in de nood het onderwijs geheel ontredderd zou 
worden en de toestand onhoudbaar. Op het in December 
gehouden congres van de Bond van Nederlandse Onder. 
wijzers, verklaarde een afgevaardigde, dat het onderwijs deze 
mensen niet kan missen en de voorzitter sprak ter ver. 
dediging van een voorstel om slechts aan vast. of tijdelijk 
aangestelde onderwijzers het zelfstandig geven van onder. 
wijs op te dragen, de woorden: "Aanneming van dit voorstel 
door de Kamer zou een algehele desorganisatie ten gevolge 
hebben. Wij aanvaarden deze consequentie, daar de Regering 
dan tot ingrijpen verplicht zou zijn. De Regering, die de 
k.m.a. zou afschaffen, zou aan een afdoende verbetering van 
de leerlingenschaal onmogelijk kunnen ontkomen." 
Het staat dus, naar de mening van allen, die ter zake kundig 
zijn, vast, dat de k.m.a. in de tegenwoordige situatie, waarin 
het lager onderwijs zich bevindt, niet kan worden gemist. 
In de tegenwoordige situatie .... 
Hoelang kan deze duren? Zij houdt op te bestaan van het 
ogenblik af, waarop een belangrijk verlaagde leerlingenschaal 
zal worden ingevoerd. Is daarop binnen afzienbare tijd kans? 
Wie, die de bedragen der rijksuitgaven en .inkomsten ten 
gevolge van de abnormale tijdsomstandigheden kent en, 
vooral, de geschiedenis van de jongste pogingen tot verlaging 
van de leerlingenschaal, durft zonder aarzeling deze vraag 



bevestigend beantwoorden? Het is niet onmogelijk, dat er 
misschien een kleine verbetering tot stand komt, maar het 
probleem van de k.m.a. zal zij niet oplossen; dat probleem 
zal lange tijd blijven bestaan. 
Dient de k.m.a. hiervan het slachtoffer te worden? ' Bij de 
jongste behandeling van de begroting van Onderwijs is op 
deze vraag van verschillende zijden feitelijk een bevestigend 
antwoord gegeven. In de eerste plaats door de man, die voor 
het instituut de grootste verantwoordelijkheid draagt, de 
heer Su ring, die verklaarde, dat het geen aanbeveling zou 
verdienen, wanneer van Rijkswege iets gedaan werd inzake 
de salariëring van die leerkrachten, omdat dan .aan dit insti~ 
tuut een wettelijke grondslag zou worden gegeven en hij hier~ 
aan niet zou kunnen medewerken, omdat hij het gehele 
instituut van de baan wil hebben! Natuurlijk liet hij na een 
voorstel in deze richting te doen. In edelaardigheid, noch in 
beginselvastheid, gaf minister Bolkestein de heer Suring op 
dit punt iets toe. "Ook ik heb de meening", aldus de minister, 
die zo juist verbetering van de leerlingenschaal had afgewezen, 
"ook ik heb de meening, dat het instituut van de k.m.a. 
behoort te verdwijnen. En juist omdat ik zoo overtuigd ben, 
dat dit instituut behoort te verdwijnen, ben ik zeer schuw om 
iets te doen, dat er toe zou kunnen leiden, dat instituut op 
eenige wijze te consolideeren. Wanneer dit zou geschieden, 
dan zouden wij, zonder het te willen, onwillekeurig krijgen 
lager betaalde jonge onderwijzers en zou misschien een ver~ 
betering van de leerlingenschaal bij het lager onderwijs ten 
slotte geëffectueerd kunnen worden door de lagere salarissen 
van de jonge onderwijzers. Ik zal op geen enkele wijze daar~ 
toe willen bijdragen." 's Ministers conclusie was dus dezelfde 
als die van de heer Su ring : niets doen, vooral niets doen. 
Deze quasi~principiële houding der vrienden en pleitbezor~ 
gers van de rechteloze kwekeling~met~akte~met~een~volle~ 
taak, is niet alleen onwezenlijk, doch ook nadelig voor het 
object der vriendschap. 
Onwezenlijk - omdat zowel de minister als de anderen, 
die zich met dit vraagstuk bezig houden, er van overtuigd 
zijn, dat een zo belangrijke verbetering va~ de leerlingen~ 
schaal, dat de k.m.a. overbodig wordt, voor afzienbare tijd 
niet tot stand zal komen. Degenen dan ook, die weigeren 'iets 
te doen voor de k.m.a .. missen het recht te volstaan met het 
ten beste geven van een fier klinkende redenering. Het is 
hun plicht op die redenering onmiddellijk te doen volgen 
Of de noodzakelijke verbetering van de leerlingenschaal, Of, 
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wat de voorzitter van de Bond van Nederlandse Onder. 
wijzers aanbeval: aan het instituut van de km.a. zelf een 
einde te maken. Voor de km.a. is van de thans aangenomen 
houding het enige gevolg, dat zijn positie zo slecht blijft als 
zij was en pogingen tot haar verbetering, onder een schone 
principiële schijn, worden nagelaten. Jaren en jaren zal hier: 
door de km.a. tegen te laag salaris in los en ongeregeld 
verband blijven verkeren, langer in elk geval dan nodig zou 
wezen, zo er een regeling bestond. Want niet alleen is een 
regeling nodig van het salaris van de km. a., maar ook een 
regeling van zijn rechtspositie. Werkt men deze uit, clan 
zal men ook onmiddellijk ordening brengen in de toevoer 
van km.a.'s. Nodig is daartoe het vaststellen van óe maxi< 
male verhouding tussen aantal onderwijzers en km.a. aan 
elke school of groep van scholen. Doet men dit, dan schept 
men de zekerheid, dat het aantal km.a.'s binnen redelijke 
grenzen blijft en elke km.a. binnen redelijke tijd een plaats 
ais onderwijzer vindt. Thans is - door het ontbreken van 
enige regeling - het een noch het ander het geval. 
Het hier verdedigde standpunt, zo zal men zeggen, komt 
neer op een handhaven voor onbepaalde tijd van het instituut 
van de km.a. De juistheid van die opmerking zij bij voor: 
baat toegegeven. 
Gelooft echter iemand, dat wanneer men de bestaande toe< 
stand van willekeur laat bestaan, dit instituut eerder zal 
verdwijnen? Het tegendeel is het geval. Voorstanders van 
het openbaar onderwijs, evenzeer als voorstanders van het 
bijzonder, verklaarden het instituut voor onmisbaar. 'VVie, 
die verantwoordelijk is voor de organisatie van het onderwijs 
in ons land, zou het dan in afzienbare tijd durven afschaffen'? 
Niemand heeft hiertoe dan ook maar de flauwste poging 
gedaan. 
Maar waarom dan niet de enige konsekwentie getrokken, 
welke hier te trekken valt? Zo men het instituut niet wil of 
kan afschaffen, dient men het te verbeteren. Wie dit nalaat, 
draagt, gewild of ongewild, voor de bestaande slechte 
toestand de verantwoordelijkheid. 

Uit de hierboven gegeven cijfers bleek, dat vooral het bijzon: 
der onderwijs van het instituut km.a. gebruik maakt. De 
voornaamste oorzaak van dit verschijnsel ligt hierin, dat wet 
noch koninklijk besluit iets zegt omtrent de salariëring van 
de km.a. en de werkgever dus ook op dit punt volkomen 
vrij is. Dit heeft geleid tot toestanden, welke men zonder 
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aarzeling schandelijk mag noemen. Beloningen van twintig 
en dertig gulden per maand, zijn geen zeldzaamheid en er 
zijn voorbeelden te over van gevallen, waarin deze bedragen 
nog bij elkaar gebedeld moeten worden bij ouders van leer. 
lingen, die als tegenprestatie voor behandeling van hun kin. 
deren bepaalde eisen stellen. Dit, gevoegd bij de volkomen 
afhankelijkheid van een schoolbestuur, maakt de positie van 
de k.m.a. bij het bijzonder onderwijs hoogst ongelukkig. 
Het kwistige gebruik, dat het bijzonder onderwijs van de 
k.m.a. maakt, leidt tot het reeds vermelde lagere gemiddelde 
leerlingencijfer per klasse, waardoor het met het openbaar 
onderwijs een al te gemakkelijke concurrentie kan voeren. De 
~emeentebesturen, die, door de nood gedwongen, schoor. 
voetend ook k.m.a.'s voor de klas hebben geplaatst, geven 
beloningen, welke, hoewel op zichzelf niet te ruim, verre 
uitsteken boven die van het bijzonder onderwijs. 

Het merkwaardige verschijnsel doet zich echter voor, dat 
de vakverenigingen van onderw'ijzers strijden voor een zo 
hoog mogelijke beloning van de k.m.a. door de gemeente. 
besturen - en terecht, doch, met de heer Su ring en anderen, 
bezwaren maken tegen een actie om hetzelfde te bereiken 
voor alle k.m.a. Hier bestaat een tegenspraak in zichzelf. In 
het belang van de k.m.a., maar ook in het belang van een 
werkelijke gelijkstelling van openbaar en bijzonder onder. 
wijs op dit punt, dient een einde te komen aan de ongebrei. 
del de uitbuiting van werkloze onderwijzers. 
Met name hebben de voorstanders van het openbaar onder. 
wijs er zich rekenschap van te geven, dat de bestaande 
toestand belangrijk minder nadelig is voor het bijzonder 
onderwijs dan voor het openbaar. Naarmate deze toestand 
langer blijft bestaan, zullen de gevolgen voor het openbaar 
onderwijs, zich uitende in verscherpte daling van het aantal 
leerlingen ten gunste van het bijzonder onderwijs, duidelijker 
aan de dag treden. 
Misschien zegt dit feit toch iets aan hen, die in onderwijzers. 
organisatie of parlement, op principieel lijkende gronden, 
weigeren, mede te werken aan de totstandkoming van een 
regeling van het instituut kwekeling.mebakte.voor.de.klas. 
Blijft de bestaande toestand nog lang gehandhaafd, met het 
verzet tegen een regeling als hier bepleit incluis, dan belooft 
het gehele onderwerp een merkwaardig voorbeeld te worden 
van een impossibilistische politiek, met alle gevolgen daaraan 
verbonden. 
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C. F. Rooseo8chooo: 

Over 

boeren en 
boerenvraagstukken 

Enkele beschouwingen over 
onze grootste "industrie" 

Het grootste bedrijf in Nederland is niet de metaalnijver~ 
heid, noch de textiel. Evenmin de spoorwegen, de staats~ 
mijnen, 'Of lampcn~ en radio~industrie . Het grootste bedrijf 
naar omvang, arbeidsgelegenheid en kapitaalsaanwending is 
de landbouw. Maar dan de landbouw in al zijn geledingen, 
dus omvattende akkerbouw, veehouderij, tuinbouw, pluim~ 
veehouderij en sierteelt. In dat bedrijf werken in totaal 
550.000 mensen rechtstreeks, terwijl vele, zeer vele tien~ 
duizenden hun bestaan ontlenen aan vervoer, verhandeling 
of verwerking van agrarische voortbrengselen van onze 
bodem. Men kan de begrenzing van de landbouw als be~ 
staansbron wat nauwer of wat ruimer trekken, zij zal niette~ 
min een derde tot de helft van ons volk omvatten. En wat 
betreft de hoeveelheid kapitaal die daarmee gemoeid gaat, 
kan men de waarde van de grond alleen reeds tellen met 
milliarden. Wij hebben 2.200.000 ha. cultuurland, waarvan de 
gemiddelde waarde op dit ogenblik omstreeks f 1500.~ per 
hectare bedraagt. Ons bodemkapitaal alleen bedraagt dus 
reeds bij zeer globale schatting 3.300.000.000 gulden. De ge~ 
bouwen zijn hierbij grotendeels inbegrepen, maar niet de 
dure installaties van de tuinbouw en bloemisterij, evenmin 
als . de boerderijen van 'de grote pluimveebedrijven. Bij da t 
bodemkapitaal moeten we nog voegen omstreeks 600 
millioen voor de waarde van de veestapel, 400 millioen voor 
bedrijfskapitaal en voorraden, voorts tientallen millioenen 
voor agrarische industrieën (zuivel, suiker, aardappelmeel, 
strokarton, enz.) en de waarde van veilingen, maalderijen 
cnz. enz. Dit alles in aanmerking nemende, is het niet over~ 
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dreven het totale agrarische kapitaal te schatten op ongeveer 
5 milliard. 1). 
Het spreekt vanzelf, dat dit gehele enorme bedrag niet in 
handen van de boerenstand is. Stedelingen zijn vaak rechb 
streeks landeigenaar; banken en particulieren hebben voor 
millioenen aan landelijke hypotheken. Er is ook een vrij 
aanzienlijk staatsbezit bij het bezit in de dode hand, kortom 
de gang van zaken in land~ en tuinbouw wordt reeds alleen 
door de kapitaalsbelangen door 'het gehele volk gevoeld. 
Daarbij laten wij de fluctuaties in de koopkracht van de 
landelijke bevolking nog geheel in het midden, hoewel het 
voor de hand ligt dat deze koopkracht van een zo aanzienlijk 
deel der bevolking zwaar weegt in de balans der volkshuis~ 
houding. 
Wij spraken in de vorige zin nadrukkelijk van "de landelijke 
bevolking" en niet van "de boeren", omdat deze laatste 
benaming te gemakkelijk aanleiding geeft tot verwarring. 
Een niet~agrariër noemt dikwijls ieder, die op het land 
woont of werkt "een boer". Dit populaire gebruik is echter 
voor sociaal~economische toepassing van geen waarde. Naar 
de opvattingen van de landelijke bevolking zelf komt de 
naam "boer" slechts toe aan den zelfstandigen agrarischen 
ondernemer en dan nog alleen in het traditionele landbouw~ 
bedrijf, dat drijft op akkerbouw en/of veehouderij. Tuinders 
of kippenhouders zullen nooit aanspraak op de naam "boer" 
maken. Evenmin landarbeiders en zelfs geen boerenzoons. 
Er is maar één boer op de "plaats" en dat is "de baas". 
(Zetbazen worden wel als "boer" beschouwd.) 
Ook is het niet juist onderscheid te maken tussen "boeren" 
en "pachters", waarbij dan weer aan "boer" een andere 
betekenis wordt toegekend dan in de zoëven genoemde 
"totalitaire" opvatting. Hier schijnt men met "boer" te willen 
aanduiden iemand met een eigen bedrijf, tegen "pachter" 
als iemand met een gehuurd bedrijf. Deze onderscheiding, 
of nog erger: tegenstelling, is onjuist: de pachter is niet 
minder "boer" dan de boer~eigenaar. Iedere pachter is wel 
boer, maar iedere boer is geen pachter. Zowel zij die land 
pachten, als zij die hun land in eigendom bezitten en be~ 
werken, zijn boeren. Men kan dus de boeren onderverdelen 
in pachters en eigenaars, maar men vervalle daarbij niet in 

.) Ecn nauwkeurige berekcning is ons niet bekend. Merkwaardig is, dat 
er wel schattingen bestaan van het agrarische inkomen (b.v. Staats. 
commissie Ebels), maar dat men tevergeefs zoekt naar een raming van 
het agrarische kapitaal. 
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de fout den pachter een lagere plaats op de sociale ladder 
toe te kennen dan den eigenaar. Deze splitsing klopt in geen 
enkel opzicht met de feiten, tenminste niet met de N eder~ 
landse feiten, omdat in ons land het pachtwezen minder 
verband 'houdt met feodale resten dan wel met het feit, dat 
cultuurgrond in Nederland altijd een tamelijk courant 
handelsartikel is geweest. Dit in tegenstelling met landen 
waar de feodale verhoudingen lang overheersend zijn ge~ 
bleven. Duitsland en Engeland en zelfs Frankrijk, landen 
waar de landadel eeuwenlang een overheersende positie 
heeft ingenomen, hebben nog altijd een dorpsbevolking, die 
de feodale indeling geenszins heeft verloren. Daar waren 
de pachters dikwijls afstammelingen van de voormalige 
horigen en daar was de boer~eigenaar de man, die zich vrij 
had gemaakt van het grootgrondbezit. Alzo een sociaal 
onderscheid. In Nederland is dat met uitzonderingen van 
gedeelten van Gelderland, Overijsel en Brabant niet, althans 
veel minder, het geval. Het is dan ook onjuist de indruk te 
wekken, alsof de boeren~eigenaars een afzonderlijke en beter 
gesitueerde groep in onze landbouw zouden vormen. Het is 
even onjuist pachters, kleine boeren en landarbeiders in 
één adem te noemen, want pacht en eigendom komen bij 
boerderijen van ondersc'heiden grootte in ongeveer gelijke 
verhoudingen voor, zoals blijkt uit de volgende statistiek. 

Van het aantal bedrijven 
werden geëxploiteerd door 

eigenaars (in procenten) 
Grootte-klassen 

1- 5 ha. 0 • • ••••• 50,42 56,56 57,31 
5- 10 ha. 0 ••••••• 55.74 59.32 58.97 

10- 20 ha. 0 ••••••• 52,44 55.76 56,44 
20- 50 ha. 0 ••••••• 43,89 47,62 45,85 
50- 100 ha. 0 • • • • • •• 37,43 46.11 42,83 
100 ha. en meer .... 63,43 64,- 64,10 

Totaal ............ 50,83 56,02 56,23 
(Ontleend aan Hef grondgebruik in Nederland , Directie van de Land, 
bouw, 1935, no. 3). 

Men mag dus het begrip "grote boer" geenszins identiek 
beschouwen met "eigen boer". Anderzijds gaat het samen~ 
koppelen van pachters en kleine boeren ook niet op; er zijn 
zelfs zeer veel kleine eigenaars. Nu zou men nog kunnen 
menen, dat in ieder geval binnen iedere grootte~klasse, de 
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pachter de mindere is van den boer-eigenaar, maar dat is 
alleen het geval wanneer deze een onbezwaard bezit heeft, 
en dat komt maar heel weinig voor. De meeste eigenaars 
zijn hypotheekboeren en hebben het in vele gevallen min_ 
stens even moeilijk als de pachters, soms nog moeilijker. 
De pachtsommen volgen namelijk vrij snel de conjunctuur, 
terwijl hypotheeklasten - dikwijls aangegaan tijdens hoog
conjunctuur - slechts met de grootste moeite konden 
worden verlaagd. Meer dan rente-verlaging en aflossings
vertraging is meestal niet te verkrijgen. 
Anderzijds zijn er tal van goedgesitueerde pachters. De 
pachters in de Wieringermeer b.v., evenals velen in de Haar
lemmermeer, IJpolder, Zuidhollandse eilanden, Zeeland en 
de kleistreken van Groningen en Friesland hebben het veel 
beter dan talloze eigenaars van bedrijven van gelijke grootte 
uit de Betuwe en andere rivierkleigebieden. 
Bedrijfsontwikkeling en inkomen hangen niet allereerst 
samen met de vraag of de boer het bedrijf in eigendom dan 
wel in pacht heeft, maar met vruchtbaarheid van de grond, 
ontwikkeling van den boer en kapitaalsruimte. Een sociale 
tegenstelling tussen pachters en boeren-eigenaren kennen 
wij in ons land niet. 

Het grote middel. 
Dat niettemin de pacht, de grondrente dus, een zo belang_ 
rijke factor in het Nederlandse landbouwbedrijf is, komt 
voort uit een andere omstandigheid. En deze is het feit, 
dat er zo weinig land is voor zoveel gegadigden. De grond
rente is echter van evenveel belang voor den boer_eigenaar 
als voor den pachter. De een heeft er mee te maken met de 
koopprijs van zijn bedrijf en dus bij zijn hypotheekbehoefte, 
de andere bij het inhuren. Het Nederlandse volk vertoont 
een accres van bijna 80.000 zielen per jaar en daarin levert 
het platteland een zeer behoorlijk aandeel. Waar nu boven
dien landverhuizing slechts uitkomst biedt voor enkele 
honderdtallen mensen per jaar en industrialisatie nog niet 
bij machte is het bevolkingsoverschot regelmatig te absor
beren, is het duidelijk, dat de vraag naar land steeds klem
mender wordt. Moge dit verschijnsel in de afgelopen tien 
jaar zich tengevolge van de crisis sterker hebben doen ge
voelen dan voorheen, dezelfde ontwikkelingsrichting is reeds 
sinds bijna een halve eeuw merkbaar. 
Alleen zien wij thans nog de toestand verergerd, doordat 
hét grote middel van bevolkingsabsorbering ten plattelande: 
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intensivering van het bedrijf niet meer de oplossing geeft, 
die men er voorheen aan mocht toekenen. Door intensive
ring van het bedrijf was de boer in staat van een geringere 
oppervlakte grond een inkomen te trekken, dat vroeger 
slechts van een groter bedrijf kon worden genoten. De 
volgende statistiek geeft dit verschijnsel van toenemend 
kleinbedrijf in cijfers: 

Toe- of af- Toe- of af-
neming van neming van 
1910 op 1921 1921 op 1930 

Groottenklassen 1910 1920 1930 in % in % 
1- 5 ha .. . . . 109.620 112.607 110.646 + 2.7 - 1.7 
5- 10 ha .... . 41.439 48.945 55.500 + 18.1 + 16.8 

10-20 ha ... .. 30.821 34.509 41.256 + 12.0 + 19.6 
20-50 ha ..... 23.798 22.692 24.092 - 4.6 + 6.2 
50-100 ha ... .. 3.278 2.646 2.456 - 19.3 - 7.1 
100 ha. en meer 216 250 195 + 15.7 - 22.0 

209.172 221.649 234.145 + 6.0 + 5.6 

Deze ontwikkeling in de richting van het kleinbedrijf is 
onder de Nederlandse verhoudingen onvermijdelijk. En het 
belangrijkste hierbij is geweest, dat de Nederlandse boer in 
staat is gebleken om de opbrengsten van het land en vee zo 
zeer te verhogen en tegelijk zijn bedrijf zo zeer te rationali
seren, dat hij niettemin (vóór de crisis) een redelijk bestaan 
had. 
Maar anderzijds heeft dit tengevolge, dat het grootste ge
deelte van de Nederlandse boerenbevolking is samengedron
gen op een kleine oppervlakte. In de volgende grafiek is dit 
in beeld gebracht. Men moet hierbij nog in aanmerking 
nemen"dat de statistiek van de Directie van de Landbouw, 
aan de hand waarvan ik deze grafiek heb gemaakt, het 
grondgebruik van minder dan één hectare buiten beschou
wing laat, hoewel daarvan nog enkele tienduizenden leven. 
Het merendeel van de hoenderparken en boom- en bloem
kwekerijen wordt b.v. gedreven op bedrijven van minder 
dan één hectare oppervlakte. Ook zijn bij deze grafiek uiter
aard de landarbeiders niet meegeteld, die geen grond in eigen 
beheer hebben. Deze laatsten verdienen hun bestaan op de 
grotere bedrijven, zodat wij de landarbeiders eigenlijk zou
den moeten optellen bij de bevolkingsgroep van dit bedrijfs
type. Hun ontbreken in de grafiek wordt echter gecompen
seerd door het ontbreken van de bovengenoemde zeer kleine 
grondgebruikers. Het totale beeld blijft dus kenmerkend 
voor de verhoudingen. 
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De gemiddelde oppervlakte per bedrij:( is voor de verschil~ 
lende groottenklassen als volgt: 

Grootteklasse Gemiddeld oppervlak 

1- 5 hectaren . . . . .... . .. . 2 h.a. 47 a . 
5- 10 .. . ... . .... . .. 6 h.a. 90 a . 

10- 20 
" 

. ... . ..... . . 13 h.a. 78 a. 
20- 50 .. . ........... 28 h.a. 90 a . 
50- 100 .. . .... . .. . . . . 61 h.a. 75 a . 
100 en meer 'hectaren . ..... .. 168 h.a. 92 a. 

(Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat in het 
algemeen de kapitaals~intensiteit toeneemt, naarmate de op~ 
pervlakte afneemt. Maar anderzijds vindt men in de kleinste 
bedrijven zowel het zeer kapitaal~arme keuterbedrijf als het 
ka pi taaldntensieve tuinbouwbedrijf.) 

Gemiddeld is er in ons land per boerengezin ongeveer 11 
hectare cultuurland beschikbaar (boerengezin in de beteke:< 
nis van het gezin van den zelfstandigen agrarischen onder~ 
nemer). Dit is een oppervlakte, die op de grens ligt van 
klein~ naar middenbedrijf. Een bedrijf van deze grootte is 
vaak niet intensief genoeg om bij het hoog~ontwikkelde' 
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Teveel bloemkool •••. vernietigen I 

kleinbedrijf te worden gerekend en niet groot genoeg om 
mee te . dingen met de grotere bedrijven. Waar echter de 
kans op uitbreiding van deze bedrijven gelijk nul is, moet 
noodzakelijk de verhoging van het inkomen gezocht worden 
in vergroting van de productie bij de gegeven oppervlakte. 
Jammer genoeg kunnen wij -daarbij geen gebruik maken van 
de cijfers van de boekhoudbureaux, omdat daarbij vrijwel 
zonder uitzondering slechts bedrijven van 15 en meer 
hectaren zijn aangesloten. Van de boekhouding van 'het 
kleinbedrijf is slechts zeer weinig bekend. 

Economische waarde. 

Nu wordt ten onrechte gemeend, dat het kleinbedrijf niet 
anders is dan armoede en dat het in economisch opzicht 
verre de mindere is van het grootbedrijf. Dikwijls meent 
men, dat het verschil slechts bestaat in de oppervlakte. Bij 
het grootbedrijf heeft men dan meer kans om machines met · 
voordeel te gebruiken, er gaat minder tijd verloren aan kleine 
hoekjes, enz. Volgens deze opvatting zouden er tussen de 
grote en de kleine boerderijen geen andere verschillen be
staan, dan die men aantreft tussen een kleine en een grote 
fabriek, of kleine en grote winkels. Dit klopt echter niet met 
de werkelijkheid. Naarmate de boer minder grond tot zijn 
beschikking heeft, verandert de aard van zijn bedrijf. Is een 
boerderij van 15 h.a. jn vele opzichten nog een verkleinde 
uitgave van een boerderij van dertig, bij een boerderij van 
tien hectare is dit niet meer het geval. Daarbij treft men een 
veranderde productierichting aan, d.w.z. een andere vee-
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bezetting, een andere verwerking van aangekochte grond~ 
stoffen, enz. En zo ontstaat een geheel andere bedrijfsvorm 
met een zeer hoog economisch rendement, met een veel 
grotere kapitaalswending per hectare. Weliswaar beschikken 
wij niet over boekhoudkundige gegevens omtrent de bedrij~ 
vengroep tussen 5 en 15 hectaren, maar daarentegen ver~ 
schaft rapport no. 3 van de Dienst voor de Kleine Boeren~ 
bedrijven ons een aantal gegevens omtrent het zeer kleine 
bedrijf (gemiddeld nog geen 5 h.a.) en deze cijfers tonen aan, 
dat de opbrengst per hectare van deze kleine boerenbedrij~ 
ven netto veel hoger is dan die van het grootbedrijf. In het 
bovenaangehaalde rapport worden de uitkomsten vermeld 
van 44 boerderijtjes uit alle delen van het land en van uit~ 
eenlopende bedrijfstypen, die gekozen zijn om als voor~ 
beeldbedrijf te dienen. Niet echter een voorbeeld in de 
betekenis van een modelbedrijf, maar meer als typisch 
bedrijf van een bepaalde streek. De grootte varieerde van 
2,12 tot 8 hectare (met een gemiddelde van 4~ ha.). De uit~ 
komsten wisselden in het boekjaar 1937-1938 tussen een 
verlies van f 196.07 en een winst van f 1560.62 (het gemid~ 
delde was een zuiver bedrijfsinkomen van f 792.40). De 
netto~opbrengst per hectare beliep de volgende bedragen: 

Overwegend akkerbouwbedrijf ..... . 
Gemengd bedrijf ............. . . . . . 
Overwegend weidebedrijf ........ . . 
Alle bedrijven gemiddeld .... . .... . 

f 132.78 
" 182.69 
" 218.73 
" 177.82 

Stellen wij daartegenover de uitkomsten van Friese (grote) 
boerderijen over 1937- 1938, dan krijgen we de volgende 
cijfers: 

Kleiweidestreek 
Veenweidestreek . . . ... ..... . ....... . 
De Wouden ............ . ..... . . . .. . 
Kleibouwstreek . . ....... . ........... . 
Geheel Friesland ... . . . ............. . 

f 83.
" 80.
" 62.
" 72.
" 74.-

Een belangrijk verschil ten gunste van het kleinbedrijf. 
Dat de kleine boeren over het algemeen toch onder zeer 
armoedige omstandigheden leven, is toe te schrijven aan 
gebrek aan afzet en kapitaal. 
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Intensivering betekent een grotere aanwending van kapitaal 
en arbeid op dezelfde oppervlakte. Het is mogelijk om meer 
uit de grond te halen door zorgvuldiger grondbewerking, 
rijkere bemesting en een keus van gewassen, die bij deze 
grotere zorgen een minstens evenredig grotere waarde op. 
leveren. Zo zien we de overgang van granen, bieten en aard; 
appelen naar peulvruchten, vroege en pootaardappelen en 
grove groenten en vervolgens van grove groenten naar fijnere 
groenten en siergewassen. Om dat te kunnen doen, moet 
men de arbeid, de kunstmest, de zaaizaden en het pootgoed 
kunnen betalen, die voor deze veeleisende gewassen nodig 
zijn. Daar komen voor de fijne tuinbouw dan nog de kunst. 
werken bij van kassen met verwarmingsinstallaties, waar. 
door vaak in een tuinbouwbedrijf van twee hectaren meer 
kapitaal zit dan in een boerderij van twintig. 

Intensivering is dus in de eerste plaats een kwestie van 
financiering. Productie.intensiteit en'kapitaals.intensiteit gaan 
vrijwel gelijk op. Daarom is het voor den kleinen boer zo 
moeilijk om zijn bedrijf op een hoger niveau te brengen. 
Maar tegelijk ligt hierin de prikkel tot de bekende zuinigheid 
van de boerenbevolking: iedere bedrijfsverbetering eist 
kapitaal. \Vaar nu ons tekort aan cultuurland er toe leidt, dat 
het kleinbedrijf regelmatig toeneemt, is voortdurende inten. 
sivering het kenmerk van de Nederlandse agrarische bedrij. 
ven. Naarmate de gemiddelde bodemoppervlakte als be. 
staansbasis voor den boer kleiner wordt, streeft hij er naar 
zijn productie per hectare hoger op te voeren. De intensi. 
vering voltrekt zich hetzij in de richting van plantaardige 
voortbrengselen zoals boven.omschreven en dan zien we de 
landbouwproductie langzaam overgaan in tuinbouw: of wel 
de specialisering richt zich naar de veehouderij en dan zi~n 
we runderen plaats maken voor varkens en bij nog kleiner 
wordende oppervlakten de varkens weer voor kippen. De 
reden daarvan is, dat een varken minder weide.ruimte nodig 
heeft dan een rund en een kip weer minder dan een varken. 

De boer kan dus door over te gaan van de éne vee.soort op 
de andere zijn totale productie belangrijk vergroten, want 
varkens en kippen hebben minder behoefte aan groenvoer, 
doch zetten daarentegen veel grotere hoeveelheden aange. 
kocht veevoeder om in veredelde producten. H,et volgende 
staatje geeft van deze toenemende belangrijkheid van het 
kleinvee bij geringere bedrijfsoppervlakte een goed beeld: 
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1-5 ha. 5-10 ha. 10- 20 ha. 20-50 ha. 
Bruto<opbrengst aan eieren en 
pluimvee per ha. 0 •••••• • • • f 131.82 f 59.52 f 39.34 f 19.10 
Bruto<opbrengst der varkens, 
houderij per h.a . ... . . . . . . .. . 110.90 71.97 " 55.62 " 39.88 
Bruto<opbrengst uit de rund< 
veehouderij per ha. . ... . .. . 48.99 

" 
48.97 " 48.66 " 48.14 

Bruto'opbrengst aan zuivel 
en melk per ha. . ... . ... .. . . " 124.57 " 116.84 " 93.56 " 74.12 

(Ontleend aan De Economische toestand van de Landbouw in 1936-1937.) 

Hieruit blijkt duidelijk, dat bij afneming van de oppervlakte 
een andere productie~richting wordt ingeslagen. De bedrijfs~ 
intensiteit wordt daarbij tevens groter, omdat varkens, en 
nog sterker kippen, meer krachttoevoer eisen dan runderen. 
Het intensieve kleine veehoudersbedrijf bereikt daardoor per 
hectare een zeer grote waarde~productie. 
Het verschil tussen groot~ en kleinbedrijf komt in wezen 
hierop neer, dat de boer met weinig land zoveel meer van 
één hectare moet halen, dat hij op die wijze zijn tekort aan 
oppervlakte zoveel mogelijk compenseert. Men zou kunnen 
zeggen, dat hij tegenover de horizontale uitgebreidheid van het 
grootbedrijf de verticale intensieve productie van het klein~ 
bedrijf stelt. Deze intensieve productie kan echter niet be~ 
reikt worden zonder verandering van productie~richting, 
d.w.z. dat akkerbouw en rundveehouderij worden vervangen 
door, of aangevuld met tuinbouw enerzijds en varkens en 
kippen anderzijds. 
Vele factoren hebben de Nederlandse boeren en tuinders 
gedwongen, resp. er toe uitgenodigd, deze productierichting 
in te slaan. De dwingende factoren waren het tekort aan 
grond en de geringe emigratiemogelijkheid, voorts de stij~ 
gende grondrente (in wisselwerking met de stijgende pro~ 
ductie); de nodigende factoren waren de hoge inkomsten, 
die bij ruime uitvoer door interrsieve productie van een 
klein bedrijf waren te verkrijgen, het toenemend ontwikke~ 
lingspeil van de jonge boeren en tuinders en de ruime 
credietverstrekking, die bij goede gang van zaken kan wor~ 
den gegeven door boerenleenbanken. 
Deze richting in de Nederlandse landbouw loopt geheel 
evenwijdig met de verandering in het W est~Europese menu, 
dat door stijging van de levensstandaard en door nieuwe 

1) ' Het in het oog springend verschil tussen opbrengst van rundveehouderij 
en zuivel bij kleinbedrijf ligt in het feit, dat het kleinbedrijf wel melk
koeien aanhoudt, maar niet zelf fokt. 
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inzichten in de voedingsleer meer en meer groenten en fruit, 
dierlijk eiwit en zuivel ging bevatten. Daartegenover stond 
een afneming van het verbruik van aardappelen, granen en 
vee) Wij zouden dus de volle wind in de zeilen hebben, 
indien economische en militaire oorlogen de handel niet 
verstoorden. Konden wij ons rustig wijden aan de voortbren~ 
ging van de specifiek Nederlandse producten en konden de 
West~Europeanen rustig eten, wat zij het meest verlangen, 
dan zou de intensivering van ons landbouwbedrijf hand over 
hand toenemen en daarmee het agrarische bevolkingsaccres 
voor een belangrijk deel kunnen worden opgenomen. 
Maar. . .. de feiten zijn wel geheel in tegenspraak met deze 
wensen en dus heeft Nederland de gevolgen in drieërlei 
opzicht te dragen: ten eerste kunnen de boeren en tuinders 
niet voldoende naar het buitenland verkopen en moeten wij 
dus het agrarische inkomen door middel van heffingen tot 
het absolute minimum aanvullen, ten tweede drukt het be~ 
volkingsoverschot, dat nu in de landbouw niet geplaatst kan 
worden, zwaar op de arbeidsmarkt en ten derde ondervindt 
het bedrijfsleven op zeer gevoelige wijze het wegvallen van 
een belangrijk deel van de binnenlandse vraag door de 
daling van de agrarische koopkracht. 
In deze onverkwikkelijke situatie bevindt zich de grootste 
Nederlandse industrie: de landbouw. En daarom zijn boeren 
en tuinders met angstige spanning vervuld over de afloop 
van de oorlog. In de crisisjaren is met kunst~ en vliegwerk 
het bedrijf in stand gehouden. Een principiële wijziging is er 
in de productie~richting niet gekomen, men heeft zelfs geen 
correcties op het productieplan, die toch voor de hand lagen, 
durven of kunnen aanbrengen (getuige b.v. de ieder jaar 
weerkerende vernietiging van groenten). Maar de uitslag van 
de oorlog kan beslissen over de vraag, de levensvraag voor 
onze landbouw, of een volledige chaos de laatste welvaart 
zal vernietigen, dan wel, door schade en schande wijs gewor~ 
den, Europa zal besluiten tot herstel van culturele en econo~ 
mische samenwerking. De hoop, dat uit de as van het 
geweld de phoenix van het gezond verstand zal oprijzen, 
voeden wij ondanks alle verschrikkingen. En het is deze 
hoop, die ook de landbouw op de been houdt. Want naast 
de financiële steun van de gemeenschap kunnen onze boeren 
en tuinders de morele steun van het geloof in de toekomst 
niet ontberen. 

1) Zie J. B. Orr, Food, Health and Income. 
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Van vriend 
en vijand 

Staatsomroep door Auditor 

Nog altijd is de critiek op ons omroepsysteem niet verstomd. 
"Weg met de verdeeldheid I Wij willen geen verschillende 
omroepverenigingen! Wij willen één Staatsomroep!" zingt het 
koor der verstokte centralisten. 
Waarom eigenlijk? Denken de lieden, die zo spreken, dat 
zulk een "vereenvoudiging" inderdaad belangrijk voordeel 
zou opleveren én vooral cultureel zulke betere resultaten 
zou .afwerpen? 
Misschien zou bij een centraal beheerde Staatsomroep de 
exploitatie inderdaad goedkoper uitkomen; misschien zou 
de administratie iets vereenvoudigd kunnen worden; inplaats 
van een hele trits van omroepleidingen, zou er slechts één 
enkele nodig zijn. Het personeel kon wat ingekrompen wor~ 
den. (Waarbij direct de vraag opkomt: is dit voordeel?) De 
V.A.R.A. en de K.R.O. zouden niet meer op een en dezelfde 
avond melodieën uit Lehars "Zarewitsch" ten gehore bren~ 
gen. Die "Zarewitsch" is bij de eerste niet rood en bij de 
tweede niet rooms. (Intussen kan de luisteraar toch maar 
naar één station luisteren en blijft hem dus de keus aan welke 
"Zarewitsch" hij de voorkeur wil geven.) 
Vaak wordt beweerd, dat tegenover het buitenland een 
Staatsomroep representatiever zou zijn. Misschien. Maar .... 
staat het niet als een paal boven water, dat de betrekkingen 
tussen het buitenland en de Nederlandse omroeporganisaties 
uitstekend zijn? De B.B.c. zendt gaarne zowel V.A.R.A. ~ als 
A.V.R.O.~concerten door; tussen ode Scandinavische zenders 
en de V.A.R.A., zowel als tussen de K.R.O. en de Italiaanse 
en Amerikaanse stations, bestaat een levendig contact. 
Als men de centralisten op radio~gebied bestrijdt, hoort men 
steevast de daverende frase: "Eenheid is altijd sterker dan 
verdeeldheid!" Mij komt het echter voor, dat, nu de verschib 
lende omroepverenigingen zich hier te lande hebben ontwik~ 
keld tot wat ze geworden zijn, een Staatsomroep juist tot 
nieuwe onenigheden en twisten aanleiding zou geven. Opze 
omroep~organisatie, die zozeer afwijkt van die in het buiten~ 
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land, is nu eenmaal organisch gegroeid; de verschillende 
radioverenigingen hebben zich hun plaats in ons volk ver< 
overd. Is het niet uitermate karakteristiek, dat alleen door 
de offerbereidheid van de luisteraars deze organisaties hun 
werk kunnen verrichten'? (Gelukkig zal nu waarschijnlijk 
van 1940 af ook hier de verplichte bijdrage voor radio<luiste< 
raars worden ingevoerd). 
Prediken de verschillende omroepverenigingen nu illoyaliteit 
en haat tegenover andere politieke groeperingen? Verre van 
dat! Wel moet af en toe - gelukkig steeds zeldzamer - een 
of andere ontsporing worden geregistreerd, in het algemeen 
echter houden zij zich van zulk een propaganda verre. Overi< 
gens is er dan nog de "Radio<Omroep<Contröle<Commissie", 
die volijverig waakt over dat wat er in de omroep gebeurt, 
die geen onvertogen woord laat passeren en die - door 
haar angstvallige benepenheid - vaak een gek figuur slaat. 
Ik voor mij ben er vast van overtuigd, dat een Staatsomroep 
niet zulk een hecht contact met de massa onzer luisteraars 
zou weten te vinden, als de onderscheidene, uit bepaalde 
levensbeschouwingen opgekomen omroepverenigingen, die 
elk voor zich een deel van ons volk vertegenwoordigen, en 
die allen de bedoeling hebben constructief werk ten bate 
hunner levensbeschouwing en daardoor ten bate van heel 
ons volk, te verrichten. 
"Maar concurrentie kan slechts nadeel opleveren!", zucht 
menigeen. Ook hiermede ben ik het oneens, volslagen oneens. 
Concurrentie - wrijving op cultureel gebied - kan haar 
voordelen hebben. Elke omroepvereniging doet haar best, 
haar aantrekkelijkheid door steeds betere prestaties te ver< 
hogen. Het naast<elkaar bestaan van vier grote en drie kleine 
omroep<verenigingen is voor elk van hen een spoorslag om 
niet op hun lauweren te gaan rusten, doch naar telkens 
nieuwe middelen en wegen te zoeken. 
In de loop van de laatste jaren heeft zich zelfs zo iets als een 
soort werkverdeling ontwikkeld: grote solisten, Kurhaus< en 
Concertgebouw<concerten, worden vooral door de A.V.R.O. 
gepresenteerd, terwijl de V.A.R.A. zich toelegt op uitmlln< 
tende hoorspelen, goede ontspanningsmuziek en muziek< 
pedagogische babbeltjes. De K.R.O. weer, onderscheidt zich 
door het uitzenden van waardevolle geestelijke muziek, ter< 
wijl de N.C.R.V. zich verdienstelijk maakt door de verzor< 
ging van bijzonder goede kamermuziek. Een aparte - en 
waarlijk niet de minste - plaats neemt de V.P.R.O. in. 
Zou een Staatsomroep op artistiek en pedagogisch gebied, 
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werk van grotere betekenis kunnen verrichten dan al die 
organisaties? Als wij eens een blik werpen op de prestaties 
van buitenlandse zenders, dan zullen wij zien dat daar geen 
sprake van is. Zeker, er zijn nog sommige onderdelen, die ten 
onzent worden verwaarloosd, zoals b.v. de school:omroep, die 
hier niet schijnt te kunnen gedijen. Misschien zou hij zich 
beter ontwikkelen als de staat het omroepbedrijf in eigen 
regie zou nemen. Misschien.... Maar dat zou dan ook een 
van de weinige voordelen van een Staatsomroep zijn. Even~ 
tueel zouden echter ook de radio~organisaties - na onderling 
overleg - zulk een school~omroep in het leven kunnen roe~ 
pen. Hun vertegenwoordigers staan immers niet zo ver van 
elkander, dat dergelijk overleg onmogelijk ware. Zij komen 
toch ook wel bijeen, om met elkaar andere vragen te bespre~ 
ken, die voor de omroep van belang zijn. En natuurlijk, zou 
de staat hier een woordje moeten meespreken. Dat gebeurt 
immers ook bij de voor Indië bestemde uitzendingen. (En dan 
kan ik niet inzien, waarom ditzelfde systeem nièt ook de 
wereldomroep - waartoe het toch over enige tijd zal moeten 
komen - ten goede zou kunnen komen). 
Ons land heeft een goed democratisch radio~systeem. Zolang 
elke omroepvereniging zich bewust is van haar plicht tegen. 
over het volks geheel - zonder tot "volksgemeenschaps"~ 
zwijmelarij te vervallen - zolang zij allen zich rekenschap 
geven van hun culturele verplichtingen, is er niet de minste 
aanleiding, het bestaande systeem, dat ondanks alle gebreken, 
die er aan mogen kleven, bewezen heeft te voldoen, onderste 
boven te gooien. Dit systeem is gegroeid uit de eigen aard 
van ons volk. Men smijte het niet nodeloos overboord. Cen~ 
tralisatie is niet altijd het beste. 

Dr. J. Valkhoff: 

Een staaltje van 

Duitse rechtswetenschappen in 1958 

(H . Diemer: Der Geist des Juden: 
tums im saw jefrussischen Eherecht. 
Giessen 1938.) 

Zo onbevangen en zo oPlbevooroordeeld mogelijk hebben wij 
dit boek doorgenomen. Het is een dissertatie, waarop de 
doctorsgraad aan de Ludwigs~Universiteit te Giessen be~ 
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ha aid werd. Men mag dus aannemen, dat het niet alleen 
dO'O'r de O'fficiële academische vertegenwO'O'rdigers van de 
wetenschap, maar O'ok in het algemeen dO'O'r de StaatsO'ver~ 
heid als wetenschappelijk erkend is. Duitsland is immers een 
tO'tale staat. 
Nu wO'rdt het den lezer wel erg mO'eilijk gemaakt deze 
hO'uding vO'I te hO'uden. TerstO'nd reeds dO'O'r de 1iteratuur~ 
lijst, waarin de namen van JO'O'dse auteurs - O'.m. niemand 
minder dan Disraëli - met een kruisje gemerkt zijn. Of 
dO'O'r het citaat van een JO'odse jO'urnaliste, dat als mO'ttO' 
dient en waaruit mO'et blijken, dat een JO'od persé aanhanger 
van het cO'mmunisme als "blO'ed van zijn blO'ed" mO'et zijn 
en dat de JO'den altijd slechte vaderlanders zijn. Bladerend 
in het bO'ek vindt men dan achterin een oud beestje van 
stal gehaald, dat oudere lezers zich stellig uit de jaren O'm~ 
streeks 1918 zullen herinneren, n.l. het beruchte ,decreet van 
SaratO'w betreffende socialisatie van de vrO'uw in Rusland, 
waarbij niet vermeld wO'rdt, dat een anarchistenclubje in de 
een O'f andere stad nO'g iets anders is dan de bolsjewistische 
lands~regering. OO'k wO'rdt dit decreet nO'g aangevuld met 
een actueler document in sO'ortgelijke gO're trant uit de 
burgerO'orlO'g 1936 in het, volgens den auteur, "rO'od" en 
"bO'lsjewistisch" Spanje, welk pamflet evenmin O'p zijn 
authenticiteit getO'etst wO'rdt, daar dr. Goebbels himself 
het immers meegedeeld heeft. NO'g sceptischer wO'rdt de 
lezer, wanneer de schrijver van het boek al spO'edig zegt 
"rassisch" te wiUen denken. En dan die fijn genuanceerde 
scala met Marx als "Volljude", Max Adler en anderen zO'nder 
meer als "JO'O'd", Klara Zetkin "Ostjüdin", Engels "Juden~ 
hörige" (welk een vondst) en Lenin "Judenmischling", "halb~ 
jüdisch" en bO'vendien "syphiliskrank", bij welke laatste 
qualificatie het den auteur natuurlijk onbekend is, hO'e hij 
in O'ns land een waardig vO'orlO'per in Erich Wichmann gehad 
heeft met diens befaamde brochure "Lenin stinkt". 
Diemer wil de JO'odse invlO'ed O'p het huidig sO'wjet~russisch 
huwelijksrecht aantO'nen. Dit is een mO'eilijke taak, als men 
bedenkt hO'e weinig analO'gieën er zijn. Het JO'odse recht 
kende zeer vele huwelijksbeletselen tussen verwanten, het 
recht van de D.S.S.R. kent er zeer weinige en verwerpt ze 
meestal als van kerkelijke O'orsprong. In het J oO'dse recht 
had de vrO'uw een O'ndergeschikte pO'sitie aan den man, was 
zij gehO'orzaamheid aan den man verschuldigd en moest de 
man de vrO'uw O'nderhO'uden. In de U.S.S.R. is de maritale 
macht afgeschaft en zijn man en vrO'uw wettelijk gelijk, 
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gehoorzaamheidsplicht en eis van trouw bestaan niet meer, 
evenmin als de presumptie van onderhoud door den man. 
Wel staat inderdaad zowel in het Joodse, als in het Sowjet. 
Russische huwelijksrecht het private karakter van het 
huwelijk op de voorgrond: geen of zeer geringe inmenging 
van de overheid. Ook is er overeenkomst inzake de echt. 
scheiding. Het Joodse recht kende oorspronkelijk de een. 
zijdige verstoting door den man, die eerst later door allerlei 
maatregelen in dat recht beperkt werd, terwijl de U.S.S.R. 
nog altijd de te ver gaande echtscheiding op eenzijdig 
verzoek zonder bepaalde redenen heeft, waarvan de vrouw 
inderdaad veelal de dupe is, al wordt deze scheiding de 
laatste tijd wat beperkt. 
De schrijver gaat dan ook anders te werk. Hij tracht de 
Joodse invloed op de Sowjet.wetgeving te bewijzen uit het 
Joods zijn van de Marxistische regeerders, wetgevers, 
juristen, uit ,de Joodse geest en gedachtenwere'ld van de, 
natuurlijk "misdadige" en "immorele", Marxistische macht. 
hebberskliek. Men zou er nu op kunnen wijzen, dat het 
aandeel der Joden in de revolutionaire bewegingen en ook 
in de grote revolutie in Rusland niet zo groot was, dat 
Trotski en andere vooraanstaanden volkomen buiten het 
Joodse volk en leven stonden, dat de Sowjet.wetten ook 
vaak hard voor de Joden waren, dat de Joden niet in de 
gunst der sowjets staan, zoals men wel denkt, dat het aantal 
ambtenaren in de U.S.S.R., die Jood zijn, begrijpelijkerwijs 
weliswaar groot, doch nu dalend is, dat de assimilatie der 
Joden van overheidswege door het onderwijs, door een 
verbod van het Hebreeuws, van Cheder en Jeschiwa e.d. 
bevorderd wordt, feiten, welke alle overtuigend nog eens 
blijken uit de pas verschenen Nederlandse dissertatie van 
J. A. Nillesen over "De sociale toestand der Joden in Rus. 
land onder de TsaTen en de Sowjets" (1939). Het zou niet 
helpen tegen Helmut Diemer: al doet de Jood niet aan gods. 
dienst, zijn ras blijft toch, en de Jood kan nu eenmaal geen 
goed doen. 
Het boek van Diemer wemelt van inconsequenties. Als het 
familieleven van de leidende Joodse bolsjewiki in orde blijkt 
te zijn, doen deze dat om niettemin met hun catastrofale 
huwelijkswetgeving de grote massa te knechten of te doen 
ondergaan. Als de Russische wetgever ook Westerse juri. 
dische begrippen blijkt toe te passen of er een stilstand in 
de radicale ontwikkeling van het recht der bolsjewiki is, 
wordt dit verklaard uit de zwakte van de Joods.bolsjewis. 
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tische invloed of voorgesteld als een tijdelijke terugtocht, 
om door slinkse omwegen toch hun doel te bereiken. Waar 
blijkt, dat de Russische wetgever op de basis der monogamie 
staat, stelt D. dit voor als tactische zwendel, om uiteindelijk 
tot de irreligieuze, communistische promiscuïteit te geraken. 
Verzwegen wordt, dat de meeste huwelijken in de U.S.S.R. 
wel geregistreerd worden, dat het leven er niet bandeloos 
is, na de eerste jaren van chaos, en dat Lenin c.s. zich 
herhaaldelijk tegen de "glas.water.theorie" uitspraken. 
Dit boekwerkje is inderdaad een aanwinst voor de Vredes. 
paleis.bibliotheek, niet om de wetenschap, doch als curiosum 
voor latere, betere tijden. Het werd geschreven als anti. 
semitisch en tevens anti.bolsjewistisch document, toen de 
staten Duitsland en Rusland nog vijanden waren. Dat het 
pact met Stalin, die, getuige Diemer, "zich in het moorden 
om de macht het meest bloedig betoonde", zou komen, kon 
de auteur niet weten. 
Het boek zal, als meer anti"bolsjewistische boeken, nu wel 
in Duitsland ingetrokken en opgevraagd worden, hetgeen 
de rariteit verhoogt. Men mag niet zeggen, dat, waar politiek 
is, geen wetenschap is, zoals onlangs nog in een prae.advies 
gebeurde, doch, waar de totale staat (niet te verwarren met 
de autoritaire staat) is, is geen echte wetenschap, die zo 
groot mogelijke objectiviteit en zeker vrijheid, om naar 
eigen overtuiging, zakelijk en onpartijdig te schrijven, ver. 
onderstelt, mogelijk. De sfeer, waarin men in opdracht van 
of naar de wens der regeerders schrijft of zich daarvoor 
moet laten gebruiken, is dan te zeer vergiftigd. Dit boekje 
laat het eens te meer zien. 
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Carl Grünberg overleden 
CA. St.) Een betrouwbare mededeling. 
die wij echter in geen enkele krant 
of tijdschrift vermeld vonden: Prof. 
Carl Grünberg, directeur van het 
voormalige Institut für Sozialfor, 
schung in Frankfort a. d. Main over; 
leden. 
Voor vele jongeren zal de naam van 
Grünberg slechts een klank zijn. En 
toch heeft deze man in zijn lang en 
werkzaam leven zeer veel bijgedragen 
tot verruiming van de kennis omtrent 
sociale en socialistische stromingen 
welke ontstonden, nadat de arbeiders> 
klasse in de negentiende eeuw uit 
haar lethargie begon te ontwaken. In 
het Wenen van voor de oorlog, waar 
hij aan de Universiteit doceerde, had 
Gr. reeds een goede naam verworven 
met zijn diepgaande studie over de 
boerenbevrijding in verschillende 
delen van Oostenrijk en van andere 
geschriften. Zijn grote reputatie als 
sociaal onderzoeker zou hij echter 
eerst verwerven, nadat hij zich in 
]910 in Frankfort aid Main vestigde, 
waar hij zich belastte met de uitgiftc 
van het Archiv für die Geschichte 
des Sozialismus und der Arbeiterbe: 
wegung. Diep was Gr. overtuigd van 
het grote nut van de vergelijkende 
studie van de oorsprong van de socia: 
Iistische beweging. Een staf van inter. 
nationale medewerkers zorgde er 
voor, dat dit tijdschrift in de 16 jaren 
van zijn bestaan - het werd in 1926 
opgeheven - de beste verzameling 
van documenten en studies over de 
theorie en practijk van de arbeiders: 
beweging zou bevatten. Carl Grün: 
berg werkte zelf ijverig mede. Zo 
publiceerde hij, om slechts één grotc 
bijdrage te releveren, onmiddellijk na 
het einde van de wereldoorlog zijn 
veelomvattende materiaal:verzameling 

over de houding van de socialistische 
partijen van alle landen bij het uit: 
breken van de wereldoorlog, mate: 
riaal, dat juist nu opnieuw waarde 
krijgt in verband met de houding der 
socialistische partijen in deze nieuwe 
krijg. 
In 1923 wordt Grünberg Directeur 
van het bekende Institut für Sozia/: 
forschung, dat met zijn bibliotheek 
van meer dan 100.000 delen het cen· 
trum van studie wordt voor sociale 
en sociologische onderzoekingen. In 
1930 is Gr. tengevolge van toenemen' 
de vermindering van zijn gezichtsver. 
mogen genoodzaakt zich uit het maat. 
schappelijk leven terug te trekken. 
Even na zijn aftreden wordt hem ter 
gelegenheid van zijn zeventigste ver. 
jaardag een "Festschrift" aangeboden, 
met bijdragen van zijn vrienden en 
vereerders: Max Adler, Max Beer, 
Prof. D. van Blom, Robert Michels, 
Henryk Grossmann en vele anderen 
ontbreken niet. 
Juist voldoende invalide om als 
Jood in het Duitsland van heden te 
worden getolereerd, bleef Gr. er tot 
begin 1940 wonen. Op 79.jarige leef. 
tijd besloot hij echter met zijn vrouw 
het land te verlaten; in Zwitserland 
wilde hij zich vestigen, om althans 
nog enige tijd ongedwongen te kun. 
nen denken. Het betreden van de 
vrije bodem heeft hij echter niet 
meer mogen beleven. 

* 
Voorziening van vet in oorlogstijd 
In 't vorige nummer heb ik erop 
gewezen dat een tekort aan vet aan . 
gevuld kan worden door de teelt van 
oliehoudende zaden uit te breiden. Ik 
becijferde dat per hectare ongeveer 
ach t keer zoveel vet met de verbouw 
van koolzaad kan worden geprodu. 
ceerd, dan door de melkproductie op 
weiland wordt verkregen. 
In een naschrift komt Lemkering 
ongeveer tot dezelfde conclusie. Even. 

(Redactie). De korte necrologie van Prof. Bouglé in ons 
laatste nummer was van de hand van Mr. dr. v. d. Goes 
van Naters. 



wel meent hij dat in Duitsland de 
voorwaarden voor grotere verbouw 
van oliehoudende zaden Of in 't ge, 
heel niet, Of in veel te beperkte male 
aanwezig zijn. 
Hij is van oordeel: 
10. dat b.v. bij vervanging van gerst 
door koolzaad wel is waar veel meer 
vet, doch aanzienlijk minder dierlijk 
eiwit wordt verkregen; 
20. dat koolzaad zeer moeilijk "in de 
volgorde van verbouw voor meerdere 
jaren kan worden gerangschikt"; 
30. dat men reeds in 1933 200.000 h.a. 
koolzaad wilde doen verbouwen, tel" 
wijl men in zes jaren tot slechts 
50.000 h.a. is gekomen. Lemkering be' 
rekent dat voor bedoelde vetvoorzie; 
ning ongeveer één millioen hectare 
met koolzaad moet worden verbouwd. 
Dit acht hij onmogelijk. Opvoering 
van de verbouw van koolzaad is "niet 
te verwachten". Men tracht daarom 
in het tekort aan vet te voorzien duor 
dat als nevenproduct uit steenkool tI'; 
bereiden. 
Ik antwoord hierop: 
ad 10. Niet gerst moet door koolzaad 
worden vervangen, daar dit gewas 
juist een goede voorvrucht voor kool, 
zaad is, doch andere gewassen. Ik 
noemde reeds in mijn vorig artikeltje 
het scheuren van weiden. 
ad 20. Mij is niet duidelijk waarom 
koolzaad zeer moeilijk "in de ver' 
bouw van gewassen over meerde1"c 
jaren kan worden gerangschikt". In 
de jaren toen ik nog boer was, vcr 
bouwde ik geregeld koolzaad en had 
met deze "rangschikking" niet de 
minste moeite. Integendeel. koolzaacl 
ruimt vroeg het veld, waarna ruim 
tijd bestaat het land goed te bewer
ken vóór de inzaai van wintergraan, 
Koolzaad kan zeer goed in Augustus 
gezaaid worden na een gewas rode' 
of witte klaver, lucerne, karwei, gerst, 
vlas, vroege aardappels of op braak. 
land. 
ad. 3. Dat men tot dusverre in Duits, 
land bijlange niet de nodige opper' 
vlakte beteelde met koolzaad oE 
andere oliehoudende zaden, bewijst 
geenszins dat dit niet zou kunnen. 
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Hierbij toch speelt de prijsverhouding 
ten opzichte van andere landbouw< 
voortbrengselen een overheersende 
rol. Wordt - zoals in D. - het vet' 
tekort nijpend, dan zal wijziging in 
deze prijsverhouding de verbouw 
krachtig kunnen stimuleren. 
Hierbij aansluitende neem ik uit het 
weekblad van de Economische Voor·' 
lichtingsdienst van 8 Maart j.l. het 
volgencle bericht over: 

Oliezaden. Het streven der Duitse 
Regering is er o.m. op gericht de 
teelt van oliehoudende planten 
zoveel mogelijk uit te breiden. In 
verband hiermede is er voor ge. 
zo rgd, naar reeds eerder werd 
medegedeeld, dat de verbouwers 
door de mogelijkheid tot het af. 
sluiten van teeltcontracten bij 
voorbaat hun afzet tegen lonende 
prijs gegarandeerd weten. Ten. 
einde de boeren zoveel mogelijk 
voor die teeltcontracten te inte. 
resseren, is voor kool. en raap' 
zaad van de oogst 1941 boven de 
normale prijs van 40 Mk. per 
100 kg, een premie van 4 Mk. in 
uitzicht gesteld. 
Tevens zijn voor andere oliezaden 
en olievruchten de productieprij. 
zen l ) vastgesteld. Deze bedragen 
voor lijnzaad 38 Mk. per 100 kg. 
voor maanzaad 80 Mk. en voor 
deder' en saffloerzaad 30 Mk. 
De bovengenoemde prijs voor 
kool, en raapzaad geldt voor ge. 
zonde zuivere waar, met een 
watergehalte van 12%. Behalve 
de premie van 4 Mk. is den ver. 
bouwers van dit gewas nog het 
recht ingeruimd een bepaalde 
hoeveelheid oliekoeken terug te 
kopen. 

Lemkering ziet uit een en ander dat 
de duitse regering zéér krachtige uit. 
breiding van de verbouw van olie; 
houdende zaden wel degelijk mogelijk 
acht en dat ze blijkbaar minder ver. 
wacht van de resultaten van het win: 

1) Bedoeld is hier klaarblijkelijk pro. 
ductenprijzen. M. 

- --- ------
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nen van eetbare vetten uit steenkool 
dan hij dit doet. 
Ten slotte wijs ik erop dat het mij 
met mijn eerste artikeltje vooral er· 
om te doen was, voor ons land dll 
aandacht op deze zaak te vestigen. 

L. H. MANSHOLT 
Naschrift. 
Nadat het bovenstaande was geschre' 
ven, ontving ik de Nat.,Soc. Land: 
post van 23 Febr., waarin de letter' 
lijke tekst van Görings radiorede, op 
15 Febr. gehouden tot de boeren. 
Omtrent de vetvoorziening zegt hij 
dat wel is waar nog olie. en marga: 
rinereserves gedurende twee jaren 
voorradig zijn, doch dat in de toe, 
komst moet worden gekeken. 
"De oppervlakte, te bebouwen met 
oliehoudende zaden, moet dit jaar op 
minstens 200.000 h.a. gebracht wor' 
den." Ten einde de boeren te anime· 
ren wordt de richtprijs van 40 R.M. 
per ]00 kg. verhoogd met een "pre!' 
mie" van 4 R.M. 
In hetzelfde no. van Landpost wordt 
een artikel gepubliceerd van Dr. 
E. Scheider, waarin deze voor de 
duitse toestanden - evenals ik voor 
de Nederlandse - tot de conclusie 
komt dat door verbouw van olie. 
houdende zaden ruim 8 maal meer 
vet kan worden geproduceerd, dan 
door de veehouderij. Hij acht de eis 
van 200.000 h.a. koolzaad "zeer be' 
scheiden" en geenszins onbillijk. : 
"want nog in het jaar ]878 hebben 
wij op belangrijk kleinere oppervlakte 
rond ]80.000 h.a. koolzaad verbouwd." 
Een uitbreiding met 150.000 h.a. kool, 
zaad zal een hogere vetproductie van 
ongeveer 135 millioen k.g. vet per 
jaar tengevolge kunnen hebben. 

Antwoord vun Walt.cr Lcmkering 
Het lijkt mij gewenst, in deze repliek 
in de eerste plaats op een onderdeel 
van de discussie tussen p.g. Mansholt 
en mij te wijzen, dat hij zowel toen 
als nu op de voorgrond plaatst en 
waarop ik niet ben ingegaan: het leek 
en lijkt p.g. Mansholt noodzakelijk, 
"voor ons land de aandacht te ves ' 
tigen" op de mogelijkheid van uitwis ' 

seling in de vetvoorziening van dier, 
lijk op plantenvet. 
Dát deze uitwisseling in principe mo' 
gelijk is, daarvoor hebben zowel 
Mansholt als ik sprekende voorbeel, 
den gegeven. Of en in welke omvang 
deze uitwisseling voor Nederland 
mogelijk en gewenst is, zal p.g. Mans' 
holt beter kunnen beoordelen dan ik. 
Maar mijn onderwerp was Duitsland 
en diens mogelijkheden inzake de af. 
doende voorziening met vet. 
Nü: voor Duitsland bestaat deze mo' 
gelijkheid om tal van redenen niet. 
Aan dit feit valt niets te veranderen, 
ook al laat p.g. Mansholt zich im' 
poneren door Duitse propagandis, 
tische uitlatingen. De redevoering van 
Göring b.v. herhaalt slechts de oude 
eis, om minstens 200.000 h.a. opper' 
vlakte met oliehoudende zaden te be' 
bouwen, die ik reeds lang voor 
Görings redevoering onder de aan· 
dacht van de lezers bracht. Juist dit 
feit staaft mijn bewering, dat men 
niet pas sinds Görings redevoering 
van 15 Februari 1940, maar reeds 
sinds 1933 alle moeite doet, om een 
uitbreiding van de verbouw van olie, 
houdende zaden te bereiken. Deze 
moeite heeft, sinds 1929, niet onbe, 
langrijke successen opgeleverd. In 
verband met de werkelijk noodzake' 
lijke uitbreiding, gezien het tekort 
aan vet, is de uitwisseling onbelang. 
rijk. En zelfs een leek op landbouw' 
gebied zal er van te overtuigen zijn, 
dat de prestatie van de landbouw in 
oorlogstijd, wanneer menselijke en 
dierlijke arbeidskrachten in grote 
mate gemobiliseerd zijn, minder moet 
worden dan in betrekkelijk normale 
vredestijden. 
Trouwens, om nog eens op Goring 
terug te komen: de door hem ge' 
eiste 200.000 h.a. oppervlakte zouden 
dus pas voor de vetvoorziening van 
1941- 1942 een rol kunnen spelen, 
want de inzaai zou plaats moeten 
hebben in Augustus 1940 voor een 
oogst in 1941! Juist Görings eis is het 
indirecte bewijs er voor, dat men dit 
jaar zelfs van de 200.000 h.a. nog vèr 
verwijderd is. In Augustus 1939, toen 
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de inzaai voor de oogst van 1940 
moest plaats hebben, schreef de 
Deutsche Volkswirt over een opper' 
vlakte van pl.m. 50.000 h.a. Dat is 
dus de hoeveelheid, waarmee voor 
dit landbouwjaar gerekend kan wor' 
den. 
Ik weet niet, of p.g. Mansholt zich 
het citaat uit de Landpost over de 
rond 180.000 h.a. koolzaad, die in 
1878 verbouwd zijn, eigen wil maken. 
Ik veronderstel van niet. Want hij zal 
evengoed weten als ieder ander land, 
bouwdeskundige, dat er voor deze 
achteruitgang in de verbouw van 
koolzaad oorzaken bestonden en dat 
die ook nu nog gelden. De J.andpost 
en Göring maken zich de discussie al 
te gemakkelijk. Beide beweren even' 
eens, dat Duitsland in de afgelopen 
maanden een "Erzeugungsschlacht" 
bij de boterproductie geslagen en ge' 
wonnen heeft: want de boterproduc, 
tie is in de afgelopen maanden ont, 
zaggelijk gestegen .. . . Voor de vet, 
voorziening is dit zonder belang, 
want men levert aan de Duitse ver' 
bruikers slechts nog tapte' melk en 
verwerkt de room tot boter. Maar de 
verzorging van het Duitse volk met 
vet wordt hierdoor niet beter, slechts 
anders, want inplaats van vette melk 
krijgt het nu tapte' melk en vet afzon' 
derlijk. Dus geen gewonnen slag, 
slechts een troepenverplaatsing .... 
Van deze soort propagandagrapjes 
zijn er meer. Ze kunnen de feiten der 
bijzondere moeilijkheden bij de Duitse 
vooJ:ziening met vet niet wegwerken. 

* Ziekenfondsen en apothekers 
(v. Ln.) De ziekenfondsen zijn een 
belangrijk onderdeel van de sociale 
verzekering en de sociale genees, 
kunst. Dit wordt niet altijd en overal 
in voldoende mate beseft. De oorzaak 
daarvan is ten dele gelegen in de 
moeilijkheden die zich van en na 
voordoen, en die een gevolg zijn van 
aan de dag tredende belangen tegen, 
S'tellingen. 
Dit is thans ook weer het geval in 
het confliet tussen onderlinge zieken, 
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fondsen enerzijds en apothekers 
anderzijds. 
Te Groningen is door een aantal in, 
woners dezer stad een onderling zie' 
kenfonds gesticht, wat door de Ned. 
Maatschappij ter bevordering der 
Geneeskunst niet werd erkend. Dit 
fonds stelde eigen artS'en aan. Ook 
de apothekers weigerden een eontraet 
met dit fonds aan te gaan. Het ge, 
volg was, dat met een niet bij de 
Maatschappij tot bevordering del' 
Pharmacie aangesloten apotheker een 
overeenkomst werd gesloten. 
Door deze daad, h.ad de apotheker 
nieuwe ziekenfondsrelaties aange, 
knoopt en liep daardoor het risico op 
de z.g. stoplijst te worden geplaatst. 
De beslissing daarover is> geheel in 
handen van het hoofdbestuur van de 
Maatsehappij tot bevordering del 
Pharmaeie, wat dan ook besloot deze 
apotheek te boycotten. 
Op deze wijze menen organisaties die 
de leuze der volksgezondheid in hun 
banieren dragen, niet welgevallige 
ziekenfondsen, die door de verzeker; 
den zelf worden beheerd, het leven 
onmogelijk te maken. 
Een belangen,overeenkomst, tussen 
de organisaties van apothekers, de 
pharmaeeutisehe groothandel en de 
geneesmiddelenindus>trie, maakt het 
mogelijk dat een machtspolitiek 
wordt gevoerd, die nadelig is voor de 
ziekenfondsen en de honderdduizen' 
den verzekerden, die daarbij zijn ' aan: 
gesloten. 
Deze maeht, wil de ziekenfondsen 
ook beletten eigen apotheken te stich, 
ten. Een groot ziekenfonds te 
Enschedé, wat een contract had met 
de apotheken betaalde voor de ph ar, 
maceutischc verzorging van de leden 
75 cent per ziel en per jaar méér, dan 
een ander ziekenfonds aldaar, wat 
een eigen apotheek heeft. De apothe, 
kers verlangden een geleidelijke ho, 
norarium,verhoging van 35 eent per 
ziel en per jaar over een periode 
van 5 jaar, zodat het verschil daar; 
door zou stijgen tot f 1.05 per ziel 
en per jaar. Voor het betreffende 
fonds met 27000 verzekerden zou dit 
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verschil uitgedrukt in jaarcijfers 
J 27850.- worden. De opzet was, om 
dit geld tc benutten voor uitbreiding 
van de ziekenhuisverpleging en ver. 
betering van de tandheelkundige ver
zorging. Het besluit tot stichting ener 
eigen apotheek werd genomen. Deze 
apotheek is nu ook geboycot. 
ln deze situatie heeft de Centrale 
Bond voor Ziekenfondsen aanleiding 
gevonden een eigen groothandel te 
stichten. De Coöperatieve Pharma. 
ecu tische G rooth a n delsvercnigi n g 
"Copharma" u.a., heeft nu de taak op 
zich genomen, om de geboycotte 
apotheken te bevoorraden. De coöpe
ratieve Groothandelsvereniging "De 
Handelskamer", is ook in de "Cop. 
harma" opgenomen. 
Nu de strijd tegen de grootmachten 
op pharmaceutiseh gebied, deze vor
men heeft aangenomen en deze om. 
vang heeft gekregen, zal het duidelijk 
zijn, dat de belangstelling voor de 
onderlinge ziekenfondsen die deze 
strijd hebben aangebonden, thans 
groot is. Het gaat hier om de be. 
scherming van de belangen der zie; 
kenfondSlverzekerdcn en dus de vcr. 
brui kers van gen eesmiddelen. 

Mr. dr. S. Mok. Het algemeen 
verbindend en het onverbindend 
verklaren van bepalingen van 

Collectieve Arbeidsovereenkomsten. 
Haarl em 1939. (Verschenen in de 
reeks "Nieuw Recht", uitg. Tjeenk 
Willink). 

Wij kunnen ons als beweging geluk. 
kig prijzen, dat zij leden telt als de 
schrijver van deze dissertatie. Hij is 
ongetwijfeld een der knapste kenners 
van ons Arbeidsrecht. 
In deze dissertatie wordt inderdaarl 
een stuk "Nieuw Reeht" behandeld. 
H et is nog maar goed dertig jaar 
geleden, dat de regeling van de 
arbeidsovereenkomst plaats vond en 

thans zijn wij reeds in het bezit van 
een wet, die de verbindend- en 
onverbindendverklaring der collec
tieve arbeidsovereenkomst regelt. 
De dissertatie valt eigenlijk te ver
delen in drie stukken. 
Het le deel behandelt de voorge
schiedenis van de algemene verbin
dendverklaring. 
Ik had dit eerste stuk gaarne uitge> 
breider gezien. Dit is natuurlijk een 
persoonlijke belangstelling. Ook voor 
de geschiedenis van onze partij had 
dit nuttig kunnen zijn. 
Er rijzen een groot aantal vragen 
als wij de verschillende houding der 
S.D. zien ingenomen t.a.v. dit vraag
stuk. 
Zo behandelt Mok op pag. 11 het 
standpunt door minister Y. d. Tempel 
ingenomen. v. d. Tempel staat in 
1921 in zijn prae.advies "volkomen 
koel" tegenover een publiekrechte
lijke regeling van de C.A.O. 
P.g. v. d. Waerden staat enige jaren 
la ter juridisch niet afwijzend tegen
over een wettelijke sanctie. 
De S.D. stemmen met liberalen en 
eommunisten tegen het wetsvoorstel. 
Voor ons die zich regelmatig met 
deze vraagstukken moeten bezig
houden en die de groei stap voor 
stap volgden is hierin niets vreemds. 
Voor jongeren zou 't wel waarde 
kunnen hebben, indien dit nader 
werd toegelicht. Maar nog eens, 't 
kan wel een persoonlijke hobby van 
mij zijn. Wellicht paste dit niet in 
't kader van het boek of liet de opzet 
het niet toe. 
In het derde stuk (bijzonder deel) 
behandelt de schrijver de wet arti. 
keIsgewijze. Dit commentaar op de 
wet is "heet van de naald". Juris. 
prudentie is er nog niet en kon dus 
door de schrijver niet worden behan. 
deld. Het commentaar is zoals wij dit 
van hem gewend zijn zeer helder 
en een vraagbaak voor ieder, die met 
deze wet te maken heeft. 
In het tweede deel behandelt de 
schrijver de plaats van deze wet in 
ons recht en in het economische 
leven. 



Voor 1914 werd met de alg. verbin. 
dcnd verklaring van de C.A.O. twee. 
erlei beoogd, n.i. : 
1. Zou zij het middel zijn om de 
C.A.O. uit te breiden tot allen, die 
krachtens hun sociaal-economische 
positie tot de invloedssfeer van de 
C.A.O. behoren; 
2. Zou zij" de C.A.O. beschermen 
tegen eoneurren tie van buitenstaan
ders en het zich losmaken van aan 
de C.A.O. gebondenen, zo arbeiders 
als werkgevers. 
Na de wereldoorlog van 1914d918 is 
men de algemeen-verbindendverkla
ring bovendien nog gaan zien als een 
middel om tot decentralisatie van 
arbeidswetgeving te komen. 
Achtereenvolgens behandelt de schrij
ver de theoretische en praetisehe 
aangelegenheden, die met de alge
meen-verbindendverklaring in ver
band staan. 
We kunnen niet al deze vraagpunten 
en verschillen opsommen. Slechts een 
enkele. De minister (i.c. van Sociale 
Zaken) spreekt de algemeen.verbin
dendverklaring uit. De minister moet 
zich laten leiden door het algemeen 
belp.ng. Ja, maar wat is algemeen 
belang? Dit is geen vaststaand be
grip. Denk b.v. aan de beslissing 
van minister v. d. T empel, die de 
C.A.O. in het stueadoorsbedrijf niet 
algemeen-verbindend wilde verklaren, 
gelet op de n.z.m. te hoge lonen der 
stueadoors. 
De minister - na ingewonnen inge
wonnen adviezen - wordt dus een 
urgaan, hetgeen reeht kan scheppen. 
Welke waarborgen zijn er, dat dit 
scheppen van het recht ook rekening 
zal houden met 't rechtgevoel. 
Ik had het op prijs gesteld, indien 
de schrijver hierover zijn mening ge
zegd zou hebben en vooral of er 
I.aar zijn mening een andere en betere 
opiossing was mogelijk geweest. Ik 
acht deze kwestie van zeer groot 
belang. De ministers wisselen en het 
is dus zeer goed mogelijk en zelfs 
voor de hand liggend, dat ook dc 
inzichten wisselen. Het komt mis" 
sehien door de gejaagde tijd, waarin 
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we leven, dat aan deze kwestie zo 
weinig aandacht werd geschonken. Er 
was eens een tijd, waarin het parIe. 
ment en de staatsgeleerden zich 
dl'Uk maakten over de vraag of een 
Algemene Maatregel van Bestuur 
rr·ücht worden uitgevaardigd, welke 
niet op de wet steunde. Thans kan 
een minister over veel groter tcrrcin 
en dieper ingrijpend honderden regels 
in het leven roepen. Ik acht het van 
belang, dat wij ons toeh met deze 
vragen bezig houden. 
Een ander zeer belangrijk punt 
accentueert Mok wel, n.1. de reeht
r,praak. De Wet aanvaardt het bin_ 
dend advies. Glasheldcr zet Mok uit. 
een het versehil tussen arbitrage en 
bindend advies. 
Mok. is geen groot bewonderaar van 
de lekenrechtspraak. Ik deel dit he
zw r.ar volkomen. Ik weet velen er 
mede te ontstemmen. Maar een jaren 
lange practische ervaring heeft mij 
doen inzien, dat rechtspraak door 
leken onvoldoende rechtszekerheid 
schept. Het zou mij niet moeilijk 
vallen daarvan allerlei voorheelden 
te geven. 
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat 
de wijze, waarop de overheidsrecht
spraak thans gcschiedt mijn grote 
bewondering heeft. Integendeel. Daar. 
op is veel kritiek en veel moet en 
kan worden veranderd. Maar de 
waarborgen voor het scheppen van 
rechtszekerheid, de kans op een 
onafhankelijke rechter is vcel grotcr. 
Uit de aard kon Mok dit vraagstuk 
niet zo uitvoerig behandelen, als wel 
wcnselijk is. Wij hopen, dat hij tijd 
kan vinden als theoreticus en prac
ticus dit vraagstuk eens uitvoerig te 
behandelen, hetzij in een opstel, het
zij in een voordracht voor de 
S.V.M.V. Temeer omdat ook in onze 
cigen krin gen daarover verschillend 
wordt gedacht. 
Ik zou intussen deze studie van Mok 
in handen van ieder vakverenigings
hestuurder en ieder, die met arbeids. 
recht te maken heeft, willen zien. 
Ecn ernstigc studic is het boek van 
Mok waard. J. A. B. 

-
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#et l/T.edejvt:.aa1Jtufc 
Deze aflevering van ons tijdschrift is geheel gewijd aan de 
bespreking van het vredesvraagstuk Het zou de redactie 
allerminst verwonderen, indien velen onzer lezers als eerste 
opwelling de samenstelling van zulk een geschrift rijkelijk 
voorbarig zouden achten. De oorlog is nog in zijn eerste 
ontplooiing, het verloop is onafzienbaar, laat staan dat van 
de afloop reeds sprake zou kunnen zijn. Toch staat het vast, 
dat die afloop zelf beslissend zal zijn voor de geest, waarin 
de vrede zal \Vorden gesloten. De vorm van het toekomstige 
Europa en daarmede het lot van een groot deel van zijn 
bevolking zullen door de overwinnaars worden bepaald. 
Door hen alleen? Tweede grote onzekerheid. Zal ook aan 
de neutralen (aan hen, die dit tot het eind vermogen te 
blijven) enige invloed worden ingeruimd bij het nemen van 
beslissingen, die ook voor hen van vitale betekenis zullen 
zijn? Ook hierop is het antwoord onzeker. 
Niettemin is er één doorslaggevend argument, dat ons toch 
er toe bracht, reeds nu een aantal medewerkers uit te 
nodigen bijdragen over het vredesvraagstuk te leveren. Dit 

' argument ~aat uit van een onmiskenbaar feit en wel, dat van 
het ogenblik af, dat ten tweede male in één generatie Europa 
door een oorlog werd verscheurd, in alle landen, waar het 
denken nog vrij is, de vraag van de komende vrede een ieder 
vervolgt en reeds velen tot getuigen bracht. Hierover te 
denken, onszelf en anderen helderheid te verschaffen over 
de belangen, die op het spel staan en de mogelijkheden, die 
verwezenlijkt dan wel gemist kunnen worden, is enkel voor" 
deel. Bekend en iuist is het gezegde, dat, indien de om·lo~; 

De Oorlog (potlood
tekening Albr. Dürer) 



ons al overvallen heeft, dit met de vrede in elk geval niet 
gebeuren 'mag.· Ook het sluiten van vrede moet worden 
geleerd. Het is dan ook verheugend, dat in de democratische 
landen, zowel de oorlogvoerende als de neutrale, reeds een 
gedachtenontwikkeling in gang is gezet. Zolang de oorlog 
met zijn toenemende verschrikkingen en verwildering het 
verstand nog niet verduisterd heeft, is de mogelijkheid om 
het vraagstuk te doorzien met alle o'bjectiviteit en ernst, die 
het behoeft, nog het grootst. 
Twee veronderstellingen liggen stilzwijgend aan alle hier~ 
achter volgende artikelen ten grondslag. De eerste is, dat de 
democratische wereld zich in de oorlog weet te handhaven. 
Een vrede, opgelegd door zegevierende dictatoren, dromend 
van de vestiging ener wereldheerschappij, behoeft in ons tijd~ 
schrift geen discussie. 
Een overwinnende democratie daarentegen stelt een reeks 
problemen, geboren uit het diepe verantwoordelijkheids~ 
besef, de democratieën eigen, ten aanzien van alle kleinere 
volken en minderheden, welke aan ons bont geschakeerde 
werelddeel de kleurigheid en volheid geven, welke een 
bestanddeel is van zijn cultuur. 
De tweede veronderstelling is, dat ook ten aanzien van een 
democratische vrede, thans nog geen definitieve, in details 
uitgewerkte programma's mogelijk zijn. Opstelling van richt~ 
lijnen, formulering van normen, welke volgens hun over~ 
tuiging voortvloeien uit de grondslagen der democratische 
orde, is het enige dat in redelijkheid reeds thans van de 
schrijvers, die hier aan het woord komen, kan worden ge~ 
vraagd. Zij binden met hun conclusie niemand; zeker geen 
organisatie waartoe zij behoren, noch .... zichzelf. Immers, 
ook zij zullen hun gedachten telkens weer willen toetsen aan 
de nieuwe feiten en snel veranderende omstandigheden. 
Daarmee zijn echter de conclusies van thans allerminst 
waardeloos geworden. Zij vormen de weerslag van een 
moment uit een gedachtenontwikkeling, die niet stilstaat, 
maar ook niet afbreekt. Telkens weer zullen wij overdenken 
de grondslagen voor een reorganisatie van Europa; de plaats, 
die wij en andere kleine staten daarin kunnen blijven vervul~ 
len; de rol de minderheden; de opvoeding tot Europeërschap. 
Wat hier geboden wordt, is een poging enige lijnen te tra~ 
ceren in een vrij onbekend terrein, dat we toch zullen moe~ 
ten betreden. Wellicht helpt het de geesten voor te bereiden 
op de vraagstukken, die ons in de weg zijn getreden en op de 
offers, die nog van ons zullen worden gevraagd. 

290 



PROF. OR P. GF.YL 

De toeko~nst 
der kleine staten rn Europa 

Een Europa zonder zelfstandige kleine staten zou geen beter 
Europa zijn. Wij hebben uit Duitsland heel wat malen ver~ 
nomen dat alleen in een groot rijk een waarachtige, een 
scheppende cultuur kan bestaan. Er zijn toch aan de culturen 
van zeer grote gemeenschappen ook gevaren verbonden: het 
individu kan er moeilijker boven de massa uitkomen, oude 
schakeringen worden over heel het gebied weggewist. \Vie 
gelooft dat verscheidenheid een voorwaarde van culturele 
rijkdom is, zal juist daarin de betekenis van het bestaan van 
kleine staten zoeken: zij breken de eenvormigheid, die toch 
àl grotere gehelen aan zich onderwerpt. Ik spreek hier over 
het culturele leven: maar inderdaad is ten slotte afzonderlijk 
staatsbestaan de enige bescherming van culturele verschei~ 
denheid. Het spreekt vanzelf, dat ik afzonderlijk staatsbe~ 
staan niet prijs als de hoeder van een cultuurnationalisme, 
dat zich van contact met andere naties binnen zijn grenzen 
zou willen afsluiten. De praktijk bewijst genoegzaam, dat 
zo'n geesteshouding juist in kleine staten onbestaanbaar is. 
Behalve in hun eigen bijdrage bestaat hun functie in het in~ 
ternationale leven juist ook in het vergemakkelijken van 
geestelijk verkeer door het samentrekken op hun hun ge~ 
bied van verschillende nationale stromingen. Is het met eco• 
nomisch nationalisme anders gesteld? Men heeft zich daar~ 
aan vooral in onze tijd wel bezondigd, maar het gaat niet 
aan te spreken, alsof staatsgrenzen onvermijdelijk als slag~ 
bomen in het economisch leven werken. 
Wat ten slotte de politieke samenleving der staten betreft, 
·- maar daarin hebben zich de kleine staten sedert genera~ 
ties minder en minder kunnen doen gelden. Daar ligt het 
probleem. Als die tendentie niet gestuit wordt, loopt de 
toekomst der kleine staten gevaar. En als er geen vorm van 
internationale samenleving gevonden wordt, waarin zij tot 
hun recht kunnen komen, valt er van universeel standpunt 
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uit gezien, en politiek gesproken, voor hun bestaan ook 
weinig te zeggen. 
De moderne ontwikkeling van Europa is in de richting 
van grote gehelen geweest. De negentiende eeuw heeft onder 
de kleine staten een grote opruiming gehouden. Als men de 
balans opmaakt, is dàt het resultaat geweest van het door~ 
werken van de nationaliteitsgedachte. 't Is waar dat die op 
de bodem van het oude Turkse rijk het aanzijn aan een heel 
getal van staten gaf, die de vorige eeuwen niet gekend had~ 
den. Maar het alles overheersende feit is toch het verdwij~ 
nen, door de eenwording van Italië en vast Duitsland, van 
minstens een dozijn staten, die niet tot de grote behoord 
hadden, maar die in zaken van Midden~Europa plachten 
mee te spreken - van de vele Duitse miniatuurstaatjes, die 
als zelfstandigheden nauwelijks telden, zwijg ik dan nog. 
Het verminderen van het getal der kleine staten is niet het 
ven:.chijnsel dat de toekomst der overblijvende het diepst 
beroerde. Belangrijker nog was, dat door de wijze waarop in 
het derde kwart der negentiende eeuw de nationaliteits~ 
beweging zegevierde, het federatief beginsel dat in Midden~ 
Europa nog geheerst had, mee weggevaagd werd en in heel 
de internationale samenleving de gemeenschapsgedachte een 
schok kreeg: niets anders dan de ongebreidelde staatssoeve~ 
reiniteit bleef over. 
De Duitse Bond en Oostenrijk's machtspositie in Italië 
toch hadden in de [4edachte van Metternich een netwerk 
van verbindingen gevormd, waarin staatszelfzucht en staats~ 
avonturenlust gevangen zaten; daarbuiten had hij gepoogd 
heel Europa, eerst met zijn Heilige Alliantie, vervolgens. met 
congressen, tot het laatst toe met béroepen op gemeenschap~ 
pelijk beginsel, in een ordening te houden, die nieuwe om~ 
keren en rampen moest verhoeden. Zijn blindheid voor 
democratische en nationale strevingen maakte zijn systeem 
ondraaglijk drukkend en zo deed hij aan de gedachte van 
een Europese orde, die hij toch oprecht beleed, onnoemelijk 
veel scha De tegenstanders die hij als revolutionairen ver~ 
foeide en vreesde, de democratische nationalisten, waren 
toch niet minder van de Europese gedachte doordrongen. 
Mazzini, al wenste hij als oplossing van de Italiaanse kwestie 
niets anders dan de één~ en ondeelbare republiek, leefde in 
dromen van internationale broederschap. Duitse, Poolse. 
Italiaanse uitgewekenen verbroederden zich in 1848 met de 
Franse radicalen. De triomf der volken n1.oest tot een bond 
van naties leiden. 
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"L'esprit nouveau" is 't die gij prijst? Wij zweren bij de "a/te Geist" (De "Uik" in 1914) 

Maar Metternich's systeem kreeg in dat noodlottig jaar de 
doodsteek waaraan het wegkwijnen zou, zonder dat de 
democratische nationalisten er het hunne voor in de plaats 
konden zetten. In hun verwoede botsing 'verden beide hope~ 
loos verz,vakt. Democratie en nationalisme werden samen 
verslagen. Maar in de nederlaag wendde het nationalisme 
zich nu van de democratie af en schaarde zich onder de 
leiding van ambitieuze militaire staterL Vooral dat Pruisen, 
dat Bismarck zich meester maakte van het Duitse nationa" 
lisme om tegenover de reeds zo vroe,g gevormde Franse een" 
heidstaat, onder welks overmacht het verbrokkeld Duitsland 
inderdaad maar al te veel te lijden had gehad, een machtig 
Duits blok te kunnen vormen, is van beslissende betekenis 
geweest. De nationale staat, dat werd nu tevens de macht< 
staat. die zijn doel in zichzelf had. Het nationalisme kwam 
staatsoevereiniteit verabsoluteren en dynamiseren. 
Bismarck is het volmaakt type van den staatsman, dien alle 
ordening buiten zijn eigen staat, alle gedachte behalve de 
macht van die staat onverschillig laat. Toen hij de supre~ 
matie nog bevechten moest op Oostenrijk, dat Pruisen's 
eigengerechtigdheid in het federatief systeem van de Duitse 
Bond gewikkeld zocht te houden, liet hij zich eens uit dat 
"Duits belang maar een voorwendsel was, waarmee de af~ 
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zonderlijke staat verhulde wat hij van andere hebben wou"; 
en toen hij zijn eigen Duits Rijk met bloed en ijzer gevormd 
had, smaalde hij precies zo: "Ik heb het woord Europa 
altijd vernomen uit de mond van iemand die iets van een 
ander begeerde en het niet uit zijn eigen naam dorst 
vragen" Zijn machtspolitiek, zijn opbouw van het Duitse 
Rijk tegen en zonder Oostenrijk, had inderdaad niet enkel 
de federatieve ordening van Midden~Europa opgeruimd, 
maar tevens een zware slag toegebracht aan de Europese 
saamhorigheidsgedachte. Zijn ongelukkige tegenspeler, Na~ 
poleon III, die altijd van Europese congressen sprak, had 
door zijn eigen ongestadige en avontuurlijke politiek het 
vertrouwen verzwakt. Maar in Bismarck's overwinningen, 
die alle in rechtstreeks verdrag met de overwonnene, 
met uitsluiting van Europa, werden vastgelegd, triom~ 
feerde pas recht de volstrekte autonomie van de soevereine 
staat. De verovering van Elzas~Lotharingen, niet onder~ 
worpen aan het oordeel der bevolking, niet bekrachtigd door 
een internationaal congres (Na poleon III kon voor zijn ver~ 
werving van Savooien en Nice tenminste op een plebisciet 
wijzen: overigens berustte de hele territoriale toestand van 
Europa op het internationaal verdrag van Wenen,zoals daar~ 
vóór van Utrecht, en dáarvoor van Munster), - de ver~ 
avering van Elzas~Lotharingen heeft in de plaats van een 
Europese orde de gewapende vrede gesteld. 
In hoever kan men, na de catastrophe van 1914 waarop 
die toestand uitgelopen is, in de regeling van Versailles een 
reactie tegen de tendenties van de voorafgaande periode 
zien? . 
Versailles heeft in de eerste plaats d~ nationaliteitsgedachte 
tot haar logisch besluit willen doorvoeren, in de hoop, dat 
zij zodoende haar revolutionair, haar verstorend karakter 
verliezen zou. Met die· bedoeling werd, evenals een eeuw 
tevoren het Turkse rijk in ontbinding was gegaan, Oosten~ 
rijk~Hongarije aan stukken gesneden en het randgebied van 
het Russische rijk verknipt. Het getal der kleine staten nam 
dus weer toe, maar tegen de versnippering van Europa had 
Versailles tegelijk gepoogd een nieuwe binding te scheppen 
in de Volkenbond. Daar moest de vrede, daar moesten de 
kleine staten, nieuwe en oude, hun gerustheid in vinden. Die 
tweeledige opzet, daar heeft men, tot de eenvoudigste termen 
teruggebracht, de constructieve bedoeling van Versailles. In 
de praktijk heeft die met verrassende snelheid en volledig~ 
heid gefaald. 
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De eerste oorzaak is klaarblijkelijk geweest de onvolkomen• 
heid, ten dele onvermijdelijk, van de uitvoering van het 
nationaliteits~beginsel. Het gevaarlijkste was daarbij, dat in 
dat tekortschieten een felle en onscrupuleuze nationalis~ 
tische beweging in Duitsland het middel vond om de volks~ 
stemming daar meester te worden en op te jagen, tot dat 
grote blok midden op ons vasteland de bindingen van de 
Europese orde als rag verscheurde. De leus van herstel van 
de zuivere nationaliteitsgrieven was daarbij maar een aan~ 
loop . .Met geweld stortte de machtsdrang zich in de vaart, 
en niet alleen de Duitse Oostenrijkers en de Duitse Sudeten 
werden ingelijfd en hun afzonderlijke tradities in een onge~ 
kend straf centralisatie systeem verpletterd, maar de 
Tsjechische en de Poolse staat in naam van de Lebensraum 
van Duitsland vernietigd. Onder geen ander beginsel had 
Italië Albanië reeds veroverd; met geen ander beginsel 
kwam weldra Rusland zijn wil aan de Oostzeestaten en Fin~ 
land opleggen. De kleine staten zijn nooit zo ernstig be~ 
dreigd geweest. De Volkenbond is volslagen machteloos ge~ 
bleken. 
Inderdaad hadden de kleine staten in de Volkenbond geen 
rol van enige zelfstandige betekenis gespeeld. Als Engeland 
en Frankrijk voorgingen, volgden zij aarzelend. Zodra Enge~ 
land en Frankrijk op een kritiek ogenblik zelf aarzelden, 
haastten de kleine s.taten zich om de verplichtingen, die tot 
aller bescherming dienen moesten, maar waaraan vanzelf~ 
sprekend ook gevaar verbonden was, van zich te werpen. 
Het heeft geen zin de staatslieden van het achter ons lig~ 
gende tijdvak hard te vallen. De omstandigheden die hun 
doen en laten bepaalden, waren niet door henzelf gemaakt. 
De kleine staten bevonden zich in verhoudingen, die hun 
kracht niet tot haar recht deden komen. 
Het beginsel van staatsindividualisme, de atomisering van 
Europa was door Versailles tot het uiterste doorgevoerd. En 
rle overkapping van die veelheîd van soevereine en in 
theorie gelijke staten door een Volkenbond, waarin ook zelfs 
de staten van de rest van de wereld een plaats vonden, was 
te abstract, en in die abstractheid te ambitieus, gedacht om 
tegen de harde werkelijkheid veel weerstandsvermogen te 
bieden. In die talrijke, niet organisch gelede vergadering van 
staten konden slechts een paar machtige leiding geven en, 
zoals gebleken is, op den duur zelfs zij niet. De kleine waren 
er hulpeloos. 
Het kmnt mij voor, dat dit één les is die de kleine staten, 
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willen zij zich aan hun toekomst niet willoos overgeven, uit 
het onmiddellijk verleden trekken moeten. De andere wordt 
hun nog dagelijks ingescherpt. Het is, dat de positie waarop 
zij uit die ondeugdelijk gebleken "collectieve veiligheid" 
zijn teruggevallen, er een van de uiterste zwakheid en gevaar~ 
lijkbeid is. Het mooie woord "zelfstandigheidspolitiek" heeft 

·dat moeten verhullen. In werkelijkheid is dat een politiek 
van onthouding, van lijdelijk zijn beurt afwachten. Het tref"
fendst hebben wij dat juist gedemonstreerd gezien in het 
geval van Zweden. Beveiligend werkt de zelfstandigheidsleus 
zozeer als de kop in 't zand van de struisvogel. Ik wil niet 
betogen, dat voor zoveel ons land betreft een verandering 
nu gewenst, of zelfs mogelijk is; behalve op het éne punt 
van onze verhouding tot België. Maar zelfs afgezien van die 
(niet onbelangrijke) mogelijkheid, is het nuttig dat wij ons 
geen illusies maken. 
De staat van Europa is er niet enkel een van desorganisatie. 
Er gaat van Duitsland onder zijn huidig bewind - om Rus"
land en Italië buiten beschouwing te laten - een omverwer"
pende kracht uit, die op verdragen noch beloften let en die, 
als zij zich in het Oosten ongestoord heeft kunnen uitvieren, 
naar alle andere windstreken losbarsten kan. Zolang die 
kracht door de oorlog met de Westelijke mogendheden in 
evenwicht gehouden wordt, is er in de situatie voor ons en 
andere kleine staten één lichtpunt: de gebleken sterkte van 
de defensie in de moderne oorlog. De Finse tragedie heeft 
die, al was de afloop voor de zoveelste maal de nederlaag 
van de afzonderlijk onder schot genomen kleine staat en al 
ging het maar tegen Russen, nogma~;tls bewezen. Zij is groot 
genoeg om te hopen, dat de aanvaller zich ook in een kleine 
staat geen gemakkelijke doortocht zal kunnen voorstellen en 
dat daarom het enige afweermiddel dat de zelfstandigheids~ 
politiek toelaat, namelijk het hoog opvoeren van het eigen 
verdedigingsstelsel, in de meeste verdere gevallen doeltref~ 
fend zal blijken. Maar het behoeft geen betoog, dat dit alleen 
gelden kan zolang Frankrijk en Engeland onverslagen te 
velde staan. Moest de oorlog eindigen met hun ineenstorting, 
dan zal de kracht der kleine staten het nationaal~socialis~ 
tische Duitsland niet beletten de omringende wereld naar de 
behoeften, of ambities, van zijn Lebe.nsl'aum te fatsoeneren, 
dan .... is het nutteloos over een toekomst der kleine staten 
te spreken. Dan zullen zij zelf er in ieder geval weinig zeg~ 
genschap over hebben. 
In het andere geval? Zich in bespiegelingen over een nieuwe 
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vr.ede en een nieuwe ordening van Europa te verdiepen 
wordt licht een onvruchtbaar tijdverdrijf. Er zal, ook al 
schakelen wij een overwinning van het nationaaLsocialis" 
tische Duitsland uit ("for argument's sake", want dan houdt 
immers alle redenering op), - er zal ook dan zoveel van de 
gang van zaken in de krachtmeting der groten afhangen; 
wij hebben sedert 1 September al zoveel verrassende wen" 
dingen beleefd, er zijn er nog zoveel meer mogelijk. Maar 
deze twee negatieve conclusies dringen zich uit een beschou" 
wing van het verleden, zoals ik die gegeven heb, toch wel op: 
een ordening van Europa- of zeHs van de wereld! --'----waar" 
in de kleine staten zoals in de Volkenbond los naast elkaar 
zouden staan, biedt hun weinig waarborg; en van geen orde" 
ning kunnen zij iets verwachten, indien zij niet bereid zijn 
er iets (en eigenlijk wil dat zeggen: alles) voor te wagen. 
Zelfstandigheidspolitiek kan, als het meeloopt, een staat 
buiten de oorlog houden; maar hij kan er nooit een recht 
van meespreken bij het vestigen van een wereldorde aan 
ontlenen. Dat beschouwingen, zoals men hier vaak hoort, 
over de nobelheid van onze houding en de waarde voor de 
mensheid van onze door geen hartstocht verstoorde objec" 
tiviteit op de strijdenden, en straks op de overwinnaars, 
slechts prikkelend werken kunnen, begrijpt ieder die met 
zijn verbeelding buiten onze kleine kring kan komen. De 
neutralen kan achterna op zijn best een recht van mee" 
spreken ingeruimd worden, als zij waarborgen geven willen 
en niet enkel ontvangen. Waarborgen geven voor het behoud 
van een orde, dat wil zeggen: bereid zijn niet alleen aan de 
noodzakelijke economische fundering mee te werken, maar 
hun macht in te zetten. De macht van iedere kleine staat 
afzonderlijk zal nauwelijks gewicht in de schaal leggen. 
Groepvorming (heeft men in de Scandinavië de les geleerd?, 
en is het nog tijd?, kunnen Nederland en België rustig de 
vrede afwachten?) - groepvorming van kleine staten die 
door ligging, historie, verwantschap daartoe aangewezen zijn, 
groepvorming op zo sterk mogelijke economische en poli" 
tieke grondslagen, zal dan de oprichting van een. nieuwe, 
alles overkappende orde moeten voorafgaan, willen zij niet 
nogmaals bij het eerste dreigen van een crisis ervaren, dat 
er hun niet anders overschiet dan angstig elk in zijn hoekje 
weg te kruipen en te bidden, dat de bui elders heendrijven 
mag. 

Utrecht, Maart 1940. 
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Het 

DR. I I. BRUGMANS nationaliteiten

Vfaagstuk in Europa 

De grote democratische beweging, die uit de Franse Revo~ 
lutie is voortgekomen, heeft een nationale en een sociale 
kant. Zij heeft de arbeiders gewekt tot het bewustheid van 
hun eigen menselijk tekort. . . . maar zij heeft hetzelfde be~ 
werkt in de geknevelde volkeren van Centraal~Europa. Het 
jaar 1848 was hier het hoogtepunt. Duitsland, Hongarije, 
Polen en Italië streefden naar eenheid en vrijheid, naar een 
nationaal staatsverband, op de grondslag der gerechtigheid. 
De Marseillaise klinkt in vele talen boven de barricaden in 
vele hoofdsteden. Te Berlijn betekent de zwarbrood~gouden 
vlag: eenheid en democratie. Liberaal, nationaal en sociaal 
liggen op dat moment in één gevoels~ en gedachtenkring. 1) 

Ook de socialistische partijen hebben in het verleden stellig 
begrip getoond voor de eisen van wat Hendrik de Man 
genoemd heeft: het "vrijheidsnationatisme". Zij beseften 
volkomen, dat in landen met geknechte minderheden de 
maatschappelijke tegenstellingen steeds zouden worden 
overschaduwd door verschillen in taal en landaard, door 
vraagstukken van school~ en culturele politiek. Uit over~ 
wegingen van democratische en humanistische aard ver~ 
wierpen zij in beginsel elke nationalè· overheersing, zoals zij 
iedere sociale onderdrukking bestreden. Het meest bekende 
feit is wel de stichting van de Eerste Internationale, in 1864, 
na een protest~vergadering tegen het Russische schrikbewind 
in Polen, waarbij dan echter meteen het verband wordt 
gelegd tussen nationale~ en klasseverdrukking, tussen volks~ 
bevrijding en sociale ontvoogding. De eerste moest ruim 
baan maken voor de tvveede, en voorlopig de machtspositie 
der overheersers zózeer schokken, dat de vrijheidsnationa~ 
listen de pionuiers konden schijnen van de sociaaldemo~ 
craten. 
Doch weldra rijst hieraan twijfel. Hier en daar komen 
nationale bewegingen op, die aan de geest der Franse 
Revolutie totaal vreemd zijn, die zich richten tegen be~ 

1 ) Zie het artikel van Prof. Geyl in dit nummer. 
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staande, volksvreemde overheden, doch voor het overige 
allerminst voortuitstrevend zijn. Men wordt er minder 
gerust op, dat het nationalisme steeds leiden moet tot 
zijn socialistische consequentie. Clericale boerenorganisaties 
richten zich tegen de stad en fulmineren tegen het "cosmo~ 
politisme" der arbeiders~partijen; het nationale streven van 
sommigen zet zich vast op onschuldige, maar geheel on~ 
vruchtbare pogingen om oude folklore te doen herleven; 
romantici trachten weer Iers of Bretons te gaan spreken en 
ageren tegen de grote cultuurtalen Engels en Frans; anderen 
neigen tot onmiskenbaar reactionnaire leuzen of spreiden 
het bed voor landverraad en nieuwe overheersing. 
Naast de radicale patriotten als Masaryk en Benesj, komen 
figuren op als Pater Hlinka, wiens eng~nationalistische 
Tsjechenhaat en "Hussieten"~vrees het terrein effende voor 
de onderwerping van Slowakije aan Duitsland. De Vlaamse 
nationalisten zijn thans zóver fascistisch en verduitst, dat 
zij de enigen zijn in België (zij, de Grootnederlanders !), die 
in geval van overval op Nederland, "neutraliteit" bepleiten. 

Het is vooral in de twintig jaar die achter ons liggen, dat 
de scheiding tussen "nationalisme" en "nationalisme" zich 
heeft voltrokken. Het wordt thans voor ons moeilijk, te 
geloven, dat het patriotisme van een onderdrukte nünder~ 
heid als vanzelf de voorbode is van socialistisch streven. En 
daarmee is het voor ons een ]Jl'obleem geworden. Gebiedt 
ons democratische beginsel ons, om in elk geval iedere 
nationale minclerheden~beweging te steunen, óók wanneer 
hierdoor een ontwrichtend en desorganiserend separatisme 
zou ontstaan? Is het verlangen van ieder splintervolkje voor 
ons de hoogste wet, ongeacht de consequentie voor de 
Europese gemeenschap? Toen b.v. de enkele honderd~ 
duizenden Roethenen een eigen staatsverband opeisten en 
daarmee losscheuring uit de Tsjechoslowaakse eenheid 
- nog wel op één der belangrijkste strategische knoop~ 
punten van Europa! - hadden wij toen werkelijk geen 
andere plicht, dan ons te haasten, aan deze volkswil tege~ 
moet te komen? Zijn de vraagstuken van Danzig, Malta, de 
Aaland~eilanden, op te lossen met een volksstemming? 
Algemener gezegd komen deze vragen hierop neer: kan de 
leuze van het "zelfbeschikkingsrecht der volkeren" nog als 
leidraad dienen bij de komende vrede? 
Ik meen, dat Wilsons formule een hoog. waarheidsgehalte 
bevatte, maar niet de gehele waarheid was. 
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Inderdaad is de tijd voorbij, dat belangrijke naties ver~ 
handeld worden, als willoze objecten in de hand der grote 
mogendheden. Zelfs Hitier heeft zich, bij het opstellen van 
zijn elf punten, het herstel van een romp~Polen gedacht: een 
totale Poolse deling leek ook hem blijkbaar op den duur een 
onhoudbare toestand. 
En voorts kan men zeker in theorie verdedigen dat rechten, 
die men opeist voor grote volken, ook moeten gelden voor 
kleinere: beginselen zijn niet afhankelijk van aantallen 
inwoners. 
Aldus redenerend komt men er echter toe, het plebisciet als 
hoogste wijshei·d te zien, en de grenzen van het nieu·we 
Europa te willen trekken volgens de grillige uitslagen van 
een momentele stemming. 
Hier echter blijkt de consequentie tot ongerijmdheid te 
leiden. \,Y ant ten eerste kunnen zulke grenzen moeilijk 
stabiel zijn. Door verhuizing, assimilatie of dissimilatie, kan 
een Hongaarse minderheidsstreek in Roemenië enkele jaren 
later overwegend Hongaars zijn: principieel vloeit hieruit de 
eis voort van herziening. Het is duidelijk, welk een onrust, 
welk een gebrek aan evenwicht- politiek en economisch-, 
welk een uitnodiging tot ophitsing en stokerij daarvan het 
gevolg zouden zijn. Na tuurlijk zal na de oorlog een instantie 
moeten worden geschapen, die in bepaalde gevallen grens~ 
wijzigingen kan voorstellen, doch dit moet hoge uitzondering 
blijven, wil men geen permanente haarden van conflicten en 
agitatie scheppen. In grote lijnen moet men weten, waar 
men met de kaart van Europa aan toe is. 
En hierbij voegt zich het tweede bezwaar tegen de leuze 
va~ het zelfbeschikkingsrecht: het is 'onmogelijk - ook af~ 

In een Europa onder 
totalitaire hegenomie 
zou voor, de kleinenaties 
weinig plaats zijn. 



gezien van internationale consequenties - er in alle 
omstandigheden aan vast te houden. vVie de nationaliteiten~ 
kaart van Zuid~Oosb en Midden~Europa beziet, neemt een 
groot aantal "eilanden" waar, die dikwijls op zichzelf be~ 
langrijke gesloten volksgroepen vormen, maar zóver het 
binnenland in liggen, dat aanhechting bij de volkseigen staat 
technisch alleen mogelijk zou zijn, wanneer men kleine, 
geïsoleerde republiekjes stichtte, enkele tienduizenden in~ 
woners tellende, economisch volmaakt onlevensvatbaar en 
politiek niet te verdedigen. Zeer waarschijnlijk zullen de 
Duitse minderheden in Zevenburgen steeds bezwaar maken 
tegen hun opneming in de Roemeense staat, doch, hoe men 
de grenzen n1et Hongarije ook trekt - zij zullen steeds in 
een uitzonderingspositie blijven. Goede taalpolitiek ener~ 
zijds, loyale aanpassing anderzijds: deze middelen, die door 
de radicale minderheidsmationalisten steeds zijn afgewezen 
als onrechtvaardig en onvoldoende, kunnen bij de opbouw 
van het toekomstige Europa nimmer worden gemist. Con~ 
.sequente toepassing van het "zelfbeschikkingsrecht der 
volken" betekent: nog weer vele duizenden kilometers prib 
keidraad en tolbarrières méér in de wereld. . . . en tenslotte 
toch nog altijd weer minderheden~vraagstukken. 
Hebben wij hier echter te doen met het gewone geval: de 
theorie is mooi, de uitvoering onmogelijk? Ik meen, dat het 
anders is. vVij stuiten niet op technische moeilijkheden 
alléén, maar op tendenzen, even eerbiedwaardig en demo~ 
cratisch als het nationaliteits~principe zelf, doch daaraan 
tegengesteld. Er is niet één beginsel, dat we zo goed mogelijk 
moeten doorvoeren: er zijn twee beginselen, ·die wij tegen 
elkander moeten afwegen. Daar is b.v. enerzijds het ver~ 
langen der Roethenen om eigen staatje te spelen - daar is 
anderzijds de wil der Tsjechen en gedeeltelijk ook der 
Slowaken, om (zoveel mogelijk rekening houdend met de 
Roetheense aspiraties) een houdbare staat te vormen. Even~ 
min als de eigenzinnigheid der irrdividuen het hoogste recht 
is in een georganiseerde gemeenschap -zo min kan worden 
geduld, dat minderheidsgroepen onverantwoordelijk hun 
eigen weg gaan. In deze zaken is het compromis geen laffe 
concessie: het is de oplossing van een dreigende spanning 
tussen twee rechtsbeginselen. 

\Vanneer een nationale minderheid zich verdrukt gevoelt, 
waartegen verzet zij zich ·dan? Ik meen, dat het zwaartepunt 
ligt op drie gebieden: het economische, het culturele en dat 
.der buitenlandse (ook militaire) politiek. 
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Men voelt zich economisch achteruitgesteld: het wegennet 
is verwaarloosd, de industrialisatie wordt onvoldoende be~ 
vorderd, de handelspolitiek houdt slechts rekening met de 
belangen van het meerderheidsvolk. Met goede wil zijn deze 
vraagstukken alle oplosbaar. Wil men de nationale minder~ 
heid voor zich winnen, dan is dit mogelijk, door metterdaad 
aan te tonen, dat opname in het grotere verband de kansen 
op welvaart vergroot, de ontsluiting van nationale rijk~ 
dommen vergemakkelijkt, de economische weerbaarherd ver::: 
sterkt. Tegemoetkoming en propaganda kunnen hier vele 
wapenen krachteloos maken. Grote activiteit en begrip zijn 
noodzakelijk, doch principieel onoplosbare problemen liggen 
hier meestal niet. 
Moeilijker zijn de culturele vraagstukken. Bijna onvermijde~ 
lijk ontstaat hier een schoolstrijd, terwijl ook de taal van 
magistratuur, administratie en weermacht reeksen moeilijk::: 
heden scheppen, vooral wanneer er reeds "oud zeer" ge~ 
kweekt kon worden. In Vlaanderen b.v. heeft men zelden 
andere dan Franstalige officieren gehad; dit heeft een 
Vlaams:::nationaal antimilitarisme doen ontstaan; en thans, 
nu de Regering Vlamingen in het kader opnemen wil, 
weigeren vele Nederlands sprekende jongeren, het Belgische 
leger te dienen. Vicieuze cirkel! 
Zwitserland bewijst echter, dat en hoe deze vraagstukken 
een oplosf:.ing kunnen vinden. Enerzijds met een hoge mate 
van doorgevoerd federalisme, anderzijds door een sterk besef 
van saamhorigheid. Het is niet waar, dat "eenheid" alleen 
gewaarborgd zou kunnen worden door een meedogenloos 
centralisme. In een staat zonder nationale minderheden (b.v. 
Frankrijk vóór 1919) kan men wellicht het land besturen van 
één middelpunt uit, zonder dat de gewesten een andere taak 
hebben, dan administratieve departementen te zijn. In een 
nationaliteitenstaat echter is zulk een politiek niet "krachtig", 
doch onhoudbaar, niet "nationaal", doch tactloos en zelfs 
ondermijnend. 
De ontoegankelijkheid van de Duitssprekende Zwitserse 
kantons en van Tessino, voor iedere irredentistische, buiten::: 
landse propaganda wordt slechts verklaard door de hoge 
mate van "local government", die men behouden heeft, zowel 
gemeentelijk als provinciaal. Men voelt een lotsgemeenschap 
met de landgenoten, wier taal men niet verstaat - men is 
bereid, met hen tezamen één lijn te trekken tegenover de 
omwonende volkeren - maar op voorwaarde dat men zich 
niet bemoeit met elkanders zaken. 
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Onlusten in Belfast. 
Een doelsteil ing van 
de vrede: Bevrediging 
der nationale aspiraties 

Ook in dit opzicht is de democratie zeker geen tljdsbespa~ 
ring. Het zal veel gepraat over en weer kosten, om uit te 
maken, welke zaken gewestelijk en welke nationaal geregeld 
moeten worden. Zelfs Zwitserland, met een tràditie van 
eeuwen, staat nog regelmatig voor dergelijke competentie~ 
kwesties. Doch wil men het nationale probleem in Europa 
oplossen -- wil men ook in dit opzicht rust en orde schep~ 
pen, d.w.z. bevrediging-, dan is de kortste weg op den duur 
waarschijnlijk de meest gevaarlijke. 
Het is zeker gemakkelijk, om te verordenen, dat er in het 
leger van een nationaliteitenstaat maar één taal zal zijn: die 
van het meerderheidsvolk. Het is zeer eenvoudig, om te zeg~ 
gen, dat de enkele procenten anders~talige recruten maar 
de commando's in de officiële hoofdtaal moeten aanleren. 
Het is strategisch best te verdedigen, dat afzonderlijke 
"minderheden"qegimenten desorganiserend werken, en dat 
men de nationaliteiten over het hele leger moet "uitsmeren", 
om er het minste last van te hebben, om ze te laten opgaan 
in de massa. Maar. . . . wanneer men dan in iedere com< 
pagnie een aantal soldaten krijgt, die zich voelen, als dienden 
zij in een vreemd leger? "Vreemd": dat kan in bepaalde 
verhoudingen worden tot "vijandig"! De simpelste maab 
regelen falen hier het zekerst. 
Niet "eenvormigheid" kan hièr de leuze zijn, en zelfs het 
"eenheids" ~begrip is gevaarlijk, zonder een voortdurende 
toelichting. Zelfwerkzaamheid en lotsgemeenschap zijn op 
den duur de enige parolen, die een vruchtbaar nationaal 
samenleven mogelijk maken. Enerzijds "souvereiniteit in 
eigen kring". Anderzijds een gemeenschappelijk optreden in 
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het noodzakelijke. Voortdurend zal het meerderheidsvolk 
moeten aantonen, dat de huidige status, óók voor de minder
heden, de beste is in de bestaande Europese verhoudingen. 
Zo ergens, dan geldt hier het beginsel, dat democratie een 
"regering bij overreding" is. ·En deze "overreding'' zal 
lT.:oeten steunen - niet op bajonetten alleen, al kunnen die 
natuurlijk gebruikt worden tegen landverraad - maar op 
feitelijke bewijzen van hulp en tegemoetkoming. 
Een afzonderlijk Ministerie voor Nationaliteitenzaken zal 
hiervoor in de betrokken staten noodzakelijk zijn, zowel als 
propagandadnstantie voor de saamhorigheidsgedachte, als 
ook om te dienen blj wijze van beroepsorgaan. Terwijl aan 
de nieuwe Volkenbond tevens een onpartijdige instantie zal 
moeten worden toegevoegd, die in deze zaken rechtspre~ 
kende bevoegdheid heefU) Het periodieke nationaliteiten~ 
congres, dat na de vorige oorlog heeft bestam1, droeg de 
typische kenmerken van die tijd: het gaf de rebellerende 
minderheden gelegenheid, hun bezwaren te spuien, hen aldus 
vrijwel dwingend, grieven te formuleren - doch concrete 
kansen op rechtsherstel werden niet geschapen. Het zelf~ 
beschikkingsrecht werd in schijn gehuldigd - als ertegen 
gezondigd was, dan bleef gelegenheid tot. . . . afblazen. 
Doch Europa bleef overgeleverd aan een permanente be~ 
roering, waarvan de Duitse politiek een dankbaar en handig 
gebruik wist te maken. 
In het Europa van morgen zal de souvereinHeit der afzon~ 
derlijke staten zeer moeten worden ingeperkt: eenzijdige be~ 
wapening en autarkie zullen perspectiefloos en practisch~ 
onmogelijk blijken. Economisch zal men zich aaneen moeten 
sluiten tot grotere gehelen, ten einde het internationale ruil" 
verkeer op breder grondslag te ordenen. Militair zal men 
maatregelen moeten beramen, om rechtschennis in de toe~ 
komst te voorkomen. Dat alles betekent: internationalisering 
van de problemen. 
Maar tevens - en dit is geen paradox- zal men het levens~ 
recht der kleine volkeren, ja, der afzonderlijke groepen en 
minderheden, ten volle moeten erkennen, door hun een 
afzonderlijke bestaansruimte te waarborgen. \Vil men erin 
slagen, Europa te maken tot het vaderland van alle Europea~ 
nen, dan zal men bereid moeten zijn, rekening te houden 
met het belang van alle groepen. Dan mogen de kleinere 

naties en nationaliteiten geen sluitpost worden in de econo~ 

1 ) Zie het artikel van Mr. de Kanter in dit nummer. 
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mische planning en de collectieve bewapening. En dan zal 
men in het culturele leven een federalisme moeten huldigen, 
dat de gelegenheid geeft voor zelfwerkzaamheid: het fede• 
ralisme, dat Proudhon terecht heeft opgeroepen als de grote 
tegenspeler van staats•tyrannie en absolutisme, het fede• 
ralisme, waarin hij de kern zag van een socialistische staats• 
theorie. · 
De hier aangeduide oplossing is precies tegengesteld aan de 
nationaal•socialistische. Deze, immers, kent slechts één 
staatsvorm: de ongebreidelde, uiterst centraal gebouwde een• 
heidsstraat, waarin geen plaats is voor andere dall voor 
verdwkie minderheden. Ook Italië trouwens heeft in Zuid• 
Tirol en Dalmatië nooit anders gedaan, dan het Duitse en 
Slavische element te vuur en te zwaard vervolgen. Maar, 
terwijl het fascisme de interne schakeringen vernielt en de 
grenzen van de eigen staat absoluut stelt, verwerpen wij 
internationale sociaal•democraten de staten•chaos èn de 
onderdrukking om der wille van Europa. 
Wij zijn te nationaal om welke groep dan ook te offeren op 
het altaar van een staatsm1oloch. \Vij zijn echter niet chauvi~ 
nistisch genoeg om Europa te vergeten. vVant onze politiek, 
én tegenover de minderheden, én tegenover de gemeenschap 
der volkeren, wordt bepaald door het beginsel der democra• 
tie, d.w.z. van de menselijke waardigheid en van het Recht. 

Duitse Boeren in Roemenië (illustratie uit .,De Groene") 



De Engels-Franse san1enwerking 

en de toekoinst van de 

De Plan-economie in Europa 
DOOR C. H. 0. COLE 

Frankrijk en GroobBrittannië hebben zich door de over~ 
eenkomst, welke hun regeringen onlangs hebben gesloten, 
verbonden tot een aanzienlijke mate van economische sa"' 
menwerking, zo lang de oorlog duurt. Deze samenwerking 
onwat zowel "planning" in elk der beide landen afzonder~ 
lijk als door plandnstanties, die ten behoeve van beide lan"' 
den gezamenlijk optreden. Reeds zijn belangrijke Engels"' 
Franse commissies bezig met het uitwerken van gecoördi~ 
neerde methodes om problemen aan te pakken als de aan"' 
kopen voor beide regeringen in de Verenigde Staten, de 
rantsoenering en instandhouding van de buitenlandse devie~ 
zenvoorraden en van scheepsruimte voor het transport van 
onontbeerlijke goederen en de ontwikkeling van de weder"' 
zijdse handel tussen Engeland en Frankrijk en tussen hun 
respectievelijke imperia, maar evenzeer voor het treffen 
van regelingen voor gezamenlijk militair optreden en voor 
het toewijzen van het aandeel en het gebied, waarin de 
militaire actie te land, ter zee en 'in de lucht van elk der 
beide partners zich moet ontplooien. 
De vraag, die onmiddellijk rijst, voor hen, die trachten te 
zien naar wat er ná deze oorlog komt, is, in welke mate de 
geïmproviseerde samenwerking van deze oorlogsperiode, 
kan worden gebruikt als een grondslag voor na~oorlogse 
"planning" op economisch gebied, niet alleen in elk van de 
oorlogvoerende landen afzonderlijk, maar ook tussen hen, 
of met andere woorden: op internationaal gebied. Kan het 
Engels~Franse oorlogsplan de kiem worden van een vredes"' 
plan· tot economische . samenwerking tussen Frankrijk en 
Groot~Brittannië - misschien van een intemationaal plan, 
tot hetwelk de thans neutrale of zelfs vijandelijke staten 
uitgenodigd kunnen worden toe te treden,. wanneer de 

. periode van de wederopbouw is aangebroken? 
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De bestaande sanierîwei•king, v.oorzover ziJ van económische 
aard is, betreft cln dè eerste en voornaamste plaats zaken . 
als de aankoop van goederen in het buitenland, het trans~ 
port daarvan naar de oorlogvoerende landen en de midde~ 
len om deze aankopen en transporten ty betalen. Zij betreft 
ook, maar in geringer mate, de wederzijdsche handel tussen 
Frankrijk en Groot~Brittannië en de gecoördineerde ont~ 
wikkeling van de Franse en Britse industrieën met het oog 
op de oorlogsbehoeften, waarbij inbegrepen de verzorging 
van de burgerbevolking en de instandhouding van de ex~ 
port, ten einde de voorraad buitenlandse betaalmiddelen, 
waarmee de uit het buitenland en uit de koloniën en domini~ 
ons geïmporteerde goederen betaald moeten worden, op peil 
te houden. 
De gezamenlijke aankopen in het buitenland worden, naar 
voor de hand ligt, gelimiteerd zowel door de transportge~ 
legenheid, d.w.z. de beschikbare scheepsruimte, als door de 
hoeveelheid deviezen, die voorhanden is. Behalve wanneet· 
het er om gaat, bepaalde voorraden uit de handen van den 
vijand te houden, zullen de aankopen vanzelfsprekend zo~ 
veel mogelijk beperkt worden tot de strikt noodzakelijke 
behoeften van Engeland en Frankrijk en er zullen kwesties 
ontstaan, zoals dat ook in de vorige oorlog gebeurde, met 
betrekking tot de toewijzing van scheepsruimte. Gedurende 
het laatste deel van de wereldoorlog 1914-'18 was het Ge~ 
alliëerde Scheepvaart Controle Bureau één van de best be~ 
heerde óorlogsdepartementen; de destijds opgedane ervaring 
staat thans ter beschikking als grondslag voor de nieuwe 
organisatie, die in het leven geroepen is. 
Het ligt voor de hand, dat de toewijzing van scheepsruimte 
het doeltreffendst kan plaats hebben in samenhang met een 
systeem van gezamenlijke aankoop; dit opent tevens de 
beste mogelijkheden om tegen redelijke prijzen te kopen. 
Gezamenlijke aankopen op hun beurt sluiten het treffen van 
gezamenlijke regelingen voor de betaling daarvan weer in; 
het is daarom duidelijk, dat er grote voordelen in gelegen zijn 
om de buitenlandse waarden van franc en pond samen te kop~ 
pelen. Zulk een samenkoppeling vereist echter, dat de beide 
landen in het algemeen een gemeenschappelijke financiële 
politiek volgen; want elke neiging in het ene land om aan~ 
merkelijk meer nieuw geld in de circulatie te brengen dan 
in het andere land, zou leiden tot. een afwijkende prijsbe; 
weging, hetgeen op den duur een samenkoppeling van èe 
valuta onuitvoerbaar zou maken. Tenslotte moet het vol.sen 
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Gesneuveld voor de 
vrede (Bo/linger in 
de "Figaro" na de 
Wapenstilstand) 

van een gemeenschappelijke financiële 11olitiek de oplossing 
van tal van andere vraagstukken voortdurend weer beïn< 
vloeden, zoals bijvoorbeeld de hoogte der belastingheffing, 
de beheersing van lonen, winsten en rentevoet en de aan·' 
vaarding van een weloverwogen politiek van prijstoeslagen 
om de kosten van het levensonderhoud laag te houden. 
Aanvankelijk was er ten opzichte van vele van deze vraag< 
stukken een zeer groot verschil van optreden. De meest in 
het oog lopende verschillen waren, enerzijds de veel dras< 
tischer controle op de lonen en . op de tewerkstellh1g in 
Frankrijk en anderzijds het veel èerder invoeren van de 
rantsoenering van bepaalde onontbeerlijke voedingsmiddelen, 
van petroleum en tijdelijk zelfs . van brandstoffen in het 
algemeen in Engeland. Beide landen begonnen al spoedig 
met het toekennen van subsidies, ten einde te trachten de 
prijzen van bepaalde onmisbare voedingsmiddelen te stabili< 
seren of in elk geval de prijsstijging daarvan sterk te rem< 
men; beide landen gingen ook prompt bij het uitbreken van 
de oorlog tot het hoger belasten van de inkomens over. 
Frankrijk, dat voor de noodzaak stond om onmiddellijk een 
groot deel van de beschikbare mannen te mobiliseren, trad 
ten aanzien van de werktijdregeling veel drastischer op dan 
Engeland, het schafte practisch alle verbodsbepalingen op 
het overwerk af, terwijl daarentegen in Engeland de be< 
staande werktijden in de meeste industrieën ongewijzigd 

308 



bleven en verzachting van de bepalingen van de Factory Act 
aangaande de werktijd slechts werd toegestaan, indien de 
bizondere noodzaak daarvan werd aangetoond. Inderdaad 
trad in Engeland slechts hier en daar een tekort aan arbeids~ 
krachten op, namelijk in een beperkt aantal geschoolde be~ 
roepen, die in het bizonder door de oorlogsomstandigheden 
waren _getroffen; elders bleef de werkloosheid in aanzien~ 
lijke omvang voortbestaan, trots de oproeping van mannen 
voor de landsverdediging. De mogelijkheden om recruten in 
training te nemen waren beperkt en konden niet in korte 
tijd worden geïmproviseerd; daarom was het noodzakelijk, 
dat de Fransen in hoofdzaak de onmiddellijke lasten van de 
oorlogvoering te land voor hun rekening namen, zoals En~ 
geland de spits moest afbijten ter zee. 
Deze verschillen zijn belangrijk, omdat er noodzakelijk een 
psychologisch verschil in de gedragslijn van de beide volken 
uit voortvloeit en ook omdat zij mede de economische poli~ 
tiek bepalen, die in de beide landen op het ogenblik de aan~ 
gewezene is. Het feit, dat een veel groter deel van het Franse 
volk reeds onder de wapenen geroepen is, brengt met zich, 
dat de stemming in Frankrijk min of meer bepaald wordt 
door de offers, die van den soldaat worden geëist en dat het 
dienovereenkomstig veel gemakkelijker is, offers te vragen 
van degenen, die thuis gebleven zijn. In Groot~Brittannië 
daarentegen heeft de dienstplicht tot dusver alleen maar 
de jongere leeftijdsgroepen getroffen en niet de grote 
meerderheid van huisvaders, al zal deze toestand niet lang 
meer duren. Tendele tengevolge van deze gang van zaken 
en ten dele ook omdat de oorlog te land aan Frankrijk's 
grenzen woedt en de herinnering aan de inval van 1914 
nog zeer levendig is, schijnen de meeste Fransen, voor~ 
zover ik dat beoordelen kan, bereid te zijn, onder de 
tegenwoordige oorlogsomstandigheden een mate van autori~ 
taire leiding van de militaire en de ambtelijke instanties te 
aanvaarden, die, politiek gesproken, in Groot~Brittannië on~ 
mogelijk zou kunnen worden toegepast - zelfs indien dat 
op zich zelf gewenst ware. De omstandigheden kunnen wel~ 

Enkele jaren later: 
"Moet ik dan wach
ten, Engeland, tot 
ze met granaten 
gooien?" 
(Forain in de Figaro) 



licht veranderen als meer n1annen voor oorlogsdoeleinden 
\Vorden opgeëist en zich in de industrie een werkelijk gebrek 
aan arbeidskrachten gaat voordoen. 
Maar voor het ogenblik is er een duidelijke tegenstelling 
tussen de twee landen, voor wat de handhaving van de 
democratische controle en de geneigdheid tot het geven van 
uitgebreide volmachten aan de autoriteiten, om te beschib 
ken over het leven der bevolking, zonder dat men het recht 
zou hebben, hun doen en laten te critiseren en te corrigeren. 
Het is duidelijk, dat deze overwegingen betekenis hebben, 
wanneer nien de ·mogelijkheden tot innige samenwerking 
tusE.en Frankrijk en Engeland en tussen hun regeringen be~ 
ziet. Regeringen kunnen, zonder al te veel rekening te hou~ 
den met het volk en zelfs met het parlement, gezamenlijke 
regelingen treffen voor de toewijzing van scheepsruimte, 
voor de aankoop van voedingsmiddelen en grondstoffen in 
het buitenland en voor de reglementering van de buiten~ 
landse wisselkoersen. Zij kunnen regelingen inaken voor de 
wederzijdse ruil van hun eigen goederenoverschotten, voor~ 
zover de nationale specialisatie daartoe de gelegenheid biedt; 
en zij kunnen overeenkomsten aangaan met neutrale staten 
voor een soortgelijke ruil van hun exporten tegen noodzake~ 
lijke importen. Wanneer men echter komt tot de oplossing 
van vraagstukken betreffende de belastingheffirtg, of van. de 
loonpolitiek of de regeling van de binnenlandse voorraden 
en prijzen, dan wordcri de publieke opinie en de mate, waar~ 
in men aan de regering onbeperkte volmachten heeft gegeven 
om naar eigen goeddunken öp te treden, zaken van grote 
betekenis; deze vraagstukken op . een gemeenschappelijke 
basis tot oplossing te brengen biedt speciale moeilijkheden, 
wanneer er diepgaande verschillen in houding en mentaliteit 
der volken zijn, die hun grondslag weer vinden in verschil~ 
len in de reële toestand. 
Elk plan bijvoorbeeld voor de toewijzing van scheepsruimte 
en voor de verdeling van de gezamenlijk aangekochte voor~ 
raden sluit, althans tot op grote hoogte, de aanvaarding van 
een gelijk behoeftenpeil door beide volken, rekening hou~ 
dende natuurlijk met nationale verschillen in smaak en ge~ 
woonte, in. Wanneer zowel scheepsruimte als deviezen 
schaars zijn, dan kan het ene land niet verlangen, dat het 
een, althans in betrekking tot de import, hogere levensstan~ 
daard zal mogen handhaven, dan het andere land, ofschoon 
men natuurlijk bij het vaststellen van de import~behoeften 
ten volle rekening zal moeten houden met de in het binnen~ 
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land aanwezige voorraden. Wanneer overgegaan kan wor~ 
den tot rantsoenering, dan is dit vraagstuk tamelijk ge: 
makkelijk op te lossen; maar het is zowel ondoeltreffend als 
ongewenst, vanwege de verschillen in smaak, de individuële 
:rantsoenering voor meer dan een beperkt aantal artikelen in 
te voeren. Wil men ook het verbruik van andere artikelen 
beperken dan is de enige rechtvaardige manier om de voor~ 
raden te verdelen; de beperking van het totale geldsbedrag, 
dat voor de consumptie kan worden uitgegeven. Op dit punt 
wordt een gemeenschappelijke loonpolitiek onmisbaar, zal 
tenminste de samenwerking tussen beide landen op het stuk 
van aankopen en buitenlandse betalingen vlot kunnen ver~ 
lopen. Een bepaalde politiek ten aanzien van de lonen kan 
echter (llleen maar gevoerd worden in nauw verband met 
maatregelen ten opzichte van andere soorten inkomens .. 
Tot dusver heeft er, voor wat de lonen en gelijksoortige 
inkomens betreft, één zeer uitgesproken verschil tussen 
Groot~Brittannië en Frankrijk bestaan, namelijk het bestaan 
in Frankrijk en. het ontbreken in Engeland van gezinstoe~ 
slagen. Ik twijfel er niet aan, of in de zeer nabije toekomst 
·zal Groot~Brittannië genoopt worden zulk een systeem, 
waartegen tot dusver de meerderheid, zowel van de vak~ 
verenigingen als van de werkgevers gekant was, te aanvaar~ 
den. Het verhogen van alle lonen teneinde deze gelijke tred 
te doen houden met de kosten van het levensonderhoud is 
naar mijn mening beslist onverenigbaar met de onvermijde~ 
lijke beperking van de totale consumptie gedurende de oor~ 
log. Gezinstoeslagen bieden de enige mogelijkheid om wer~ 
keiijk ernstige onbillijkheden voor de grotere gezinnen te 
voorkomen. In Groot~Brittannië zullen de gezinstoeslagen 
waarschijnlijk rechtstreeks door de staat uit de opbrengst 
van de algemene belastingen worden betaald (hetgeen, daar 
ben ik zeker van, de beste methode is), maar uit een oog~ 
punt van wat een nauwe Engels~Franse economische samen~ 
werking vereist, komt het niet aan op de wijze van betaling, 
doch op het feit van de gezinstoeslagen zelf. 
Zijn er eerimaal gezinstoeslagen, dan wordt het mogelijk een 
:rationeel stelsel van loonreglementering in te voeren, nood~ 
zakelijkerwijs in nauwe samenhang met een zware belasting 
van de hoge inkomens, controle op de oorlogswinsten en 
aanvaarding van een verstandige politiek voor de prijscon~ 
tróle, met het oog, zowel op de onontbeerlijkste levenshe< 
hoeften als op het prijspeil in het algemeen, zoals dat weer 
door de monetaire politiek wordt beïnvloed. Ik ben er zeker 
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van, dat de invoering van de voedselrantsoenering in Frank< 
rijk minstens gedeeltelijk een uitvloeisel is van de erkenning, 
dat een althans in algemene lijnen gelijkgericht optreden de 
voorwaarde is voor een gemeenschappelijke Gealliëerde aan~ 
kooppolitiek Evenzeer staat voor mij vast, dat het bestaan 
van gezinsteeslagen in Frankrijk binnen niet te lange tijd de 
invoering van zulk een stelsel ook in GroobBrittannië nodig 
zal maken. En om gelijksoortige redenen ben ik er van over~ 
tuigd, dat Reynaud en sir John Sirnon een diepingrijpende 
coördinatie zulleh moeten toepassen, zowel op hun respec~ 
tievelijke pogingen om de prijzen van onontbeerlijke voe~ 
dingsmiddelen laag te houden als op het veel bredere terrein 
van belastingverhoging en leningspolitiek, van het lenen bij 
de banken en in het algemeen van het reglementeren van 
het gehele economische leven van hun beider landen. 
Wat volgt nu uit deze beschouwingen voor de toekomst? 
De samenwerking in oorlogstijd zal, onder de druk van 
de tekorten, leiden tot het ongeveer gelijk worden van de 
levensstandaard, van de loonstelsels en de sociale voor~ 
zieningen, van de methoden van belastingheffing en ingrij~ 
pen in het economisch leven in Frankrijk en in Engeland. 
Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de inspanning, die 
hij vergt, des te sterker zal ook de tendentie zijn in de 
richting van deze nivellering. Zal zij evenwel, hoe sterk ook 
tijdens de oorlog, deze oorlog overleven? En zal deze nivel~ 
lering over het geheel genomen, van dien aard zijn, dat zij 
de grondslag kan leggen voor een uitgebreider stelsel van 
internationale "planning" in het na~oorlogse Europa? 

Ik zou over meer profetische gaven moeten besch~kken, dan 
ik beweer te bezitten, om op deze ~ragen een b~trqüwbaar 
antwoord te kunnen geven. Op de eerste vraag kan ik alleen 
antwoorden, dat, indien de oorlog lang duurt, beide landen 
waarschijnlijk voor de besliste noodzaak zullen staan om 
hun gezamenlijk economisch optreden voort te zetten ook 
tamelijk lang na de oorlog, teneinde zo doende de schade 
van de oorlog te herstellen en het hoofd te kunnen bieden 
aan de onvermijdelijke moeilijkheden en spanningen van de 
na~oorlogstijd. Ik kan hier aan toevoegen, dat voorzover de 
noodzakelijkheden van de oorlog beide regeringen gedwon~ 
gen hebben, inbreuk te maken op de macht en zware offers 
te vergen van de rijkdom der bezittende klassen en een 
eindweegs te gaan in de richting van weiale rechtvaardig~ 
heid bij de inkomensverdeling, het resultaat van deze ver~ 
ancleringen ook zal zijn, dat vele van de sterkste weer~ 
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Weer enkele jaren later: "0, zee, die onze inspanning van gisteren verbindt, scheid 
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standen tegen nauwe economische samenwerking ook in 
vredestijd uit de weg geruimd zullen zijn. Want deze weer~ 
standen komen grotendeels voort uit de macht van de be~ 
staande belangengroepen en deze weerstanden zouden aan~ 
zienlijk verminderd worden door een verzwakking van de 
kracht der nationale monopolistische machten. 
Op de tweede vraag kan ik in ieder geval dit antwoord 
geven. De landen, die gedurende deze oorlog een veel ern~ 
stiger vermindering .van hun overzeeBe aanvoeren moeten 
ondergaan dan Frankrijk en Engeland zullen bij het einde 
van de oorlog nog dringender dan deze beide landen ge~ 
noodzaakt zijn, de aanvulling van hun economische hulp~ 
bronnen door planmatig overheidsingrijpen ter hand te 
nemen en zij zullen waarschijnlijk nog slechter in hun buiten~ 
landse betaalmiddelen zitten dan Engeland en Frankrijk. Zij 
zullen daarom, uit strikt economische overwegingen, zeer 
sterke motieven hebben, elk aanbod, opgenomen in de 
vredesvoorwaarden, in overweging te nemen, om het voor 
de oorlogs·behoeften opgebouwde apparaat voor samenwer~ 
king tussen Frankrijk en Engeland uit te breiden, teneinde 
het dienstbaar te maken aan de algemene Europese recon~ 
structie. · 
Dit alles iE·, ik weet het, pijnlijk algemeen. Maar hoe zou het 
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mogelijk zijn, in bizonderheden te treden, wanneer men in 
het geheel niet kan vborzien, onder welke omstandigheden 
de vrede gesloten zal ~p.oeten worden en van welke aard de 
politieke krachten zullert zijn, die dan in de oorlogvoerende 
landen de overhand hebben? vVanneer de vrede niet meer 
is dan een wapenstilstand, dan zal daaruit ongetwijfeld geen 
gezamenlijke poging tot wederopbouw van Europa voort~ 
komen; maar darî ·zouden wel de volkshuishOudingen van 
Frankrijk en Engeland tèn nauwste met elkaar verbonden 
moeten blijven, omdat beide landen gedwongen zouden zijn, 
voortdurend paraat .te blijven. Indien ec;hter, zoals gehoopt 
wordt, de vrede een werkelijke'.vrede is, omkleed met solide 
waarborgen tegen het opnieuw losbarsten van een conflict, 
dan zullen zowel de oorlogvoer~nde landen van beide zijden 
als de. neutralen dringende- redenen. hebben, 0111, op econo~ 
niisc:h gebied de .hartd~n ineen te slaan voor hè't herstel van 
de oorlogsverwoestingen en voor het versterken van de 
politieke waarborgen tegen de oorlog, door positieve maab 
regelen van economische sanering en internationale opbouw. 
Veel hangt hier af van het optreden van de Verenigde 
Staten. Want doeltreffende Europese samenwerking op eco~ 
nomisch tetrein zal veel gemakkelijker bereikt worden, 
wanneer de Amerikanen bij de uitbreiding daarvan helpen 
door hun bereidheid om collectieve regelingen aan te gaan 
voor de wederopbouw van de Europese welvaart en zulks 
dan niet enkel met een aantal landen afzonderlijk, doch als 
onderdeel van een plan, uitgewerkt voor heel Europa of in 
elk geval voor een deel van Europa als één economisch 
geheel. Dit is niet bedoeld als een uitnodiging aan de Ame~ 
l'ikanen on1 Europa geld te lenen, zonder enig reëel vooruit~ 
zicht, dat het ook zal worden terugbetaald; gegeven een 
gezamenlijk Europees optreden zou namelijk het vermogen 
om terug te betalen boven alle twijfel verheven zijn, aan~ 
genomen, dat Amerika bereid is, deze betalingen te aan~ 
vaarden. Komt dit gezamenlijk Europees optreden daaren~ 
tegen niet tot stand, dan zal het onmogelijk worden enige 
werkelijke garantie tot terugbetaling van wat de Amerikanen 
lenen, te geven. De betrekkingen tussen Europa en Amerika 
zullen daarom, als de Amerikanen geneigd zijn om te helpen, 
waarschijnlijk een krachtige aansporing tot gemeenschappe~ 
lijk optreden in Europa zijn. Aangezien de op de oorlog~ 
voering ingestelde samenwerking tussen Engeland en Franb 
rijk haar voornaamste terrein van bemoeiingen in Amerika 
vindt, zal het voor de hand liggen, het apparaat, dat deze 
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landen gedurende de oorlog iri het leven hebben geroepen, 
te gebruiken als grondslag voor· de na~oorlogse organisatie 
van de internationale plan~economie. 

In dit alles schuilt echter een factor, waarmede tot dusver 
in dit artikel nog geen rekening is gehouden. De totalitaire 
staten, het valt niet te ontkennen, zijn in veel sterker mate 
"planmatig geleide volkshuishoudingen" dan de landen, die 
aan kapitalistische economische instellingen een democra~ 
tisch~parlementair stelsel paren. Naar mate de noodzakelijk~ 
heden van de oorlog dringender worden, zullen deze kapita~ 
listische instellingen onvermijdelijk onderworpen worden aan 
steeds verdergaande controle van de staat. Het staat echter 
te bezien, of dit met goed succes overeen is te brengen met 
de eisen der democratie. Met andere woorden: zal het resul< 
taat van de oorlog zijn, dat de parlementaire staten zullen 
worden omgezet in imitaties van een enigszins andere kleur 
van hun totalitaire vijanden? Indien dit zo is, dan wordt een 
op wederzijdse samenwerking gebaseerde plan~economie 
enerzijds veel gemakkelijker bereikbaar, maar anderzijds zal 
dit geen democratische ordening zijn, verenigbaar met de 
culturele en sociale waarden, die wij door de plan~economie 
juist veilig willen stellen. Bovendien, staten die totalitair 
worden, verheffen tegelijkertijd ook de autarkie tot ideaal 
inplaats van het internationalisme; elke staat gaat dan uit 
van een "plan", dat in wezen nationaal en zelf~genoegzaam 
is, zonder de bereidheid het "plan" aan te passen aan de 
vereisten van enig breder plan voor Europa of voor de ge~ 
hele wereld. 
Om deze reden is het van het grootste belang, wanneer ten~ 
minste de Engels~Franse plan~maatregelen werkelijk de kiem 
zouden moeten worden voor een na~oorlogs plan van breder 
opzet, dat ondanks de drang van de oorlogsomstandigheden 
naar meer autoritaire methoden, Frankrijk en Engeland hun 
oorlogssamenwerking, zover dit enigszins mogelijk is, op> 
bouwen op de grondslagen van de democratische controle. 
De werkzaamheden van degenen, die zitting hebben in de 
verschillende gezamenlijke instanties, welke voor de behar~ 
tiging van allerlei doeleinden zijn ingesteld, zijn inderdaad 
grotendeels van autoritaire aard. Het is nu eenmaal niet 
mogelijk, regelingen te maken voor het uitoefenen van demo, 
cratische controle op de dagelijkse werkzaamheden van in~ 
stanties, die aangelegenheden als de aankoop van voorraden, 
de toewijzing van scheepsruimte en de regiem.entering van 
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de betaalmiddelen hebben te behartigen. Maar juist daarom 
wordt het des te belangrijker om in de desbetreffende lan~ 
den de organen van democratische kritiek krachtig levend 
te houden en al het mogelijke te doen om nauwe culturele 
en persoonlijke betrekkingen tussen de beide landen te 
onderhouden, niet alleen op het officiële plan, maar ook tus~ 
sen de particuliere burgers. Het is één van de ernstigste 
verschijnselen van de tegenwoordige situatie, dat de gewone 
Fransman zo weinig weet van wat in Engeland gebeurt en 
de Engelsman zo weinig van wat in Frankrijk wordt gedaan. 
Wanneer de politiek van beide landen in steeds toenemende 
mate gecoördineerd moet worden, ·dan vereist het demo~ 
cratisch beginsel een parallel lopende coördinatie van de 
openbare mening en dit kan niet worden bereikt zonder 
sterk uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijk contact en 
discussie, niet alleen tussen officiële gunstelingen, maar even~ 
zeer tussen vertegenwoordigers van niet~officiële bewegin~ 
gen. De stichting van het Engels~Franse Vakbewegings~ 
comité en het houden van regelmatige vergaderingen tussen 
de leiders van de politieke stromingen in de beide landen, 
vormen een eerste stap op deze noodzakelijke weg, maar de 
verbindingen zijn in de verste verte nog niet nauw genoe~. 
Zal "planning" met democratie verenigbaar zijn, dan moeten 
de volkeren hun aandeel hebben in het maken' en het criti~ 
seren van de "plannen" en zij kunnen dit niet doen, tenzij 
zij veelvuldig met elkaar in aanraking kunnen komen voor 
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een onbelemmerde uitwisseling van inzichten en voor het 
formuleren van gemeenschappelijke doeleinden voor de te 
volgen politiek. Internationale democratische "plannhlg" is 
de omnisbare grondslag voor een welvarende en vreedzame 
toekomst, maar "planning" zonder democratie zou wel eens 
alleen nwar een andere naam kunnen zijn voor de n'leedogen~ 
loze tyrannie van de totalitaire staat. Dat moeten wij, demo~ 
cratische socialisten, voorkomen, door internationaal te 
bouwen op de veilige grondslag van de controle door het 
volk; in hoeverre de Engels~Franse oorlogssamenwerking op 
economisch gebied kan dienen als een basis voor na~oorlogse 
economische ordening moet afhankelijk gesteld worden van 
het succes, dat de democratische krachten in Frankrijk en 
Engeland zullen hebben met hun gezamenlijke actie en met 
het tot stand brengen van een wezenlijke democratische 
controle in hun respectievelijke landen. 
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CURT GEYER:. 
111111111111111111111111111111111111111111 De 

• • OVerWIDDID 
over het Duits-nationalisme in 

verband met de komende vrede 

Het Duits nationalisme heeft bewezen een geschiedkundige 
kracht te zijn van de eerste orde. Het heeft het Duitse volk 
georganiseerd voor de oorlog, het heeft Tsjecho~Slowakije en 
Polen overvallen en daarmee de oorlog tussen de Geallieer~ 
den en Duitsland ontketend. Bij de vraag naar de oorzaken 
van de oorlog zal het anhvoord telkens weer luiden: de 
voornaamste oorzaak is het Duits nationalisme. Zal nu dat 
nationalisme voortaan een factor der Europese politiek zijn 
en is het Duitse volk door zijn geschiedenis en zijn plaats 
in Europa eens en voorgoed voorbestemd tot een reaction~ 
naire en expansief~nationalistische politiek? Is dit gevaarlijk 
nationalisme eigen aan de Duitse mentaliteit? Er is sedert 
de bezetting van Tsjecho~Slowakije een uitgebreide littera~ 
tuur ontstaan, die aantonen wil, dat het Duitse nationale 
bewustzijn samenvalt met een nationalisme, dat aan een 
nationaal streven naar macht een eerste plaats inruimt, voor 
het Duitse volk een voorrang opeist boven de andere volke,.
ren, en dat buiten het recht van de sterkste geen ander recht 
erkent. Dergelijke cultuur" en geschied"philosophische be" 
schouwingen hebben een politieke bedoeling. Ze moeten 
dienen tot grondslag bij de toekomstige ordening in Europa, 
waarbij aan Duitsland een afzonderlijke plaats wordt toe,.
gewezen als zijnde een voortdurend te bewaken haard van 
gevaar. Wij beleven een renaissance der "volksgeest"" 
theorieën, die in de vorige wereldoorlog aan weerskanten 
een grondslag aan de propaganda geleverd hebben. Terwijl 
in de geschiedenis een verbond van krachten werkt, zien 
deze theorieën slechts de onveranderlijke volksgeest. Zij 
zijn een typisch bewijs, hoez13er de oorlog de mentaliteit der 
volkeren en zelfs hun wetenschappelijke beschouwingen 
beïnvloedt. Als werkelijk het Duitse volk een onveranderlijk 
gegeven, agressiefmationale mentaliteit had, dan was er geen 
perspectief op een werkelijke vrede en op een opname van 
een vreedzaam Duitsland in een vreedzaam Europa; dan 
zat er slechts een ding op: een eindeloze serie van Europese 
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oorlogen, tenzij dat iemand zou willen voorstellen om het 
Duitse volk dan maar helemaal te vernietigen. De vraag, 
aldus gesteld, is eng verbonden met het toekomstig lot van 
Europa en haar cultuur. Immers volgens getalssterkte is het 
Duitse volk het grootste onder de Europese cultuurvolkeren. 
Schrijver dezer bladzijden heeft sedert jaren als zijn politieke 
taak gezien de bestrijding van het agressieve Duitse natio~ 
nalistne. Voor hem is er een onverwrikbaar standpunt tegen~ 
over de vraag: Hoe staat het Duitse volk tegenover het 
agressieve nationalisme? Is dit een onveranderlijk gegeven 
factor? \Vie geen helder inzicht heeft bij deze vraag, brengt 
verwarring in zijn veronderstellingen over een toekomstig 
Europa. 

Friedrich Hertz, een geëmigreerde Duitse professor in de 
geschiedenis, heeft in uit uitmuntend boek "Nationalgeist 
und Politik" de grondslag en de ontwikkeling van het Duits 
nationalisme onderzocht en daarover het volgende geschied~ 
kundige, samenvattend oordeel neergeschreven: 
"De grote nationale bewegingen der Italianen, der Duitsers 
en der Slaven, tonen overal de ideeën van vrijheid en van 
macht in de engE.te samenhang en regelmatig wordt het 
liberalisme geleidelijk door een machtbegerig nationalisme 
teruggedrongen. \,Y eliswaar hadden aanvankelijk het politiek 
economisch en intellectueel individualisme en de iriternatio~ 
nale ideeën de overmacht, zodat de collectivistische machts~ 
idee van de natie niet tot alleenheerschappij kon komen." 
(pag. 275). 
Het liberalisme, ontstaan uit de Franse revolutie en eng 
verbonden met de Europese democratie, deed de volkeren 
streven naar nationale zelfstandigheid en vrijheid. Heel de 
negentiende eeuw hebben deze revolutionaire begrippen de 
volkeren bezield in hun strijd voor de vrijheid en onaf~ 
hankelijkheid. Geweld was hier een geoorloofd middel. Men 
beschouwde de bevrijding van de nieuwe heerschappij als 
voorwaarde voor de innerlijke vrijheid der volkeren en 
tevens gericht op een politiek en economische ordening der 
volkeren onderling. Einddoel was hie1;bij de bevordering 
der Europese vrijheid en deze beweging was· beginsel van 
vooruitgang tegenover het zuiver iüttionale streven, dat het 
nationaal~eigene en zijn staatkundig bestaan ter wille van 
zichzelf nastreefde. Van hieruit onhvikkelde Marx zijn 
grootse· opvatting over de Europese democratie tegenover 
de staatsidee der reactionnaire machtstaten. Vanuit dit 
beginsel der Europese vrijheid verklaarde hij de wisseling 
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der politieke toestanden en tegenover dit beginsel erkende 
hij noch de idee van de eigenmachtigheid van een volk, 
noch de idee der neutraliteit, noch het begrip der niet. 
inmenging. 
Men kan in de Duitse revolutie van 1848 terugvinden zowel 
de idee der vrijheid en der nationale eenheid als de macht~ 
idee. Allerlei stromingen streden om de ziel van het Duitse 
volk. Het nationale sentiment kwam in beweging zowel voor 
de vestiging van een groot~Duits Keizerrijk als van een 
Duitse republiek. Men kan dat zien aan de manier, waarop 
Friedrich Engels in deze politieke gebeurtenissen positie 
koos. Overigens is dit niet typisch Duits. Hetzelfde ver~ 
schijnsel is aanwezig in de geschiedenis der Franse revolutie. 

Pas als de Pruisisch~Duitse militaire staat in de Duitse 
geschiedenis opduikt, komt er iets bijzonders. Lange tijd 
weerstreefde deze de nationale eenheid, later komt zij tot 
stand onder zijn leiding, maar met een bijzonder cachet. Het 
zijn de oorlogen onder leiding van Pruisen gevoerd (1864-
1866 en vooral 1870-'71), die het sterkst het nationaal 
bewustzijn geprikkeld hebben. Hier zien we de inwerking, 
niet van geestelijke krachten aangepast aan de mentaliteit 
van een volk, zoals dikwijls beweerd wordt, maar de om~ 
vormende kracht van geschiedkundige gebeurtenissen. De 
Pruisische mentaliteit overwon, omdat de oorlog succesvol 
eindigde. Er kwam, met als basis de nationale hoogmoed, een 
monsterverbond tot stand tussen het Pruisisch militarisme, 
de groot.Duitse, romantische school, die uit industriëlen, 
professoren en intellectuelen bestond, en de belanghebben~ 

· den aan de Schutz~zoll. Boven alle tegenstellingen had men 
dit beginsel gemeen, dat macht boven recht ging, dat het 
Duitse volk bestemd was voor de wereldheerschappij, dat 
het onoverwinnelijk was en dat het op verovering uit moest. 
Het Duitse nationalisme stelde echter bij lange niet het 
gehele Duitse volk voor. De politieke verhoudingen van 
1871 tot 1914 tonen ons zowel de sociaal~democratie als het 
Centrum immuun voor het Duitse agressieve nationalisme, 
beide partijen door Bismarck en Willem II dan ook als rijks~ 
vijanden beschouwd. Zij vertegenwoordigden een groot deel 
van het Duitse volk. Tegenwoordig wordt wel eens beweerd, 
dat de idealen dezer partijen het Duitse volk nooit diep 
innerlijk bezield hebben. Zo geeft men Bismarck en Hitier 
gelijk, dat de partijen kunstmatig in het leven zijn geroepen 
door volksvreemde elementen. Overigens ook op intellec~ 
tueel gebied waren er sterke tegenkrachten aanwezig. 
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Carl Schmitt beklaagt zich dan ook bitter over de tegenstand 
in zijn geschrift: "Staatsgefüge und Zusammenbnich des 
zweiten Reiches". Hij schrijft over de ontwikkeling van het 
Keizerrijk van Wilhelm: "De soldaat en de liberale burger, 
het Pruisisch leger en de burgerlijke maatschappij zijn tegen~ 
stellingen zowel op het gebied 'der wereldbeschouwing, als 
op dat 'der intellectuele en zedelijke vorming, en der rechts~ 
inzichten en vooral ook voor wat betreft het fundamenteel 
uitgangspunt voor de staatkundige structuur en organisatie. 
Hij ziet in den soldaat. en den burger wezenlijk onderschei~ 
den mensentypen, hij onderscheidt dan ook tussen soldaten 
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en militair afgerichte burgers; hij betreurt in den Duitsen 
arbeider, dat deze, hoewel voorzien van alle eigenschappen 
van een goed soldaat, zich toch onder vreemde leiding heeft 
gesteld, hij beschrijft het conflict tussen de liberale ideeën 
en het Duitse nationalisme. Er is nog een derde beschomving. 
Hoewel de litteraire invloed van de nationale idee groter was,. 
dan men aan de Duitse linkerzijde wilde toegeven, staat 
hiertegenover een zeker conservatisme in het denken over 
de Europese staatsgrenzen. De man van de straat geloofde 
stellig in de onverwrikbaarheid der Europese grenspalen Dit 
conservatisme leefde in de massa van het Duitse volk, het 
was grondslag voor de buitenlandse politiek der sociaal~ 
democratie. Er was geen tegenstelling meer, zoals in het 
begin, over groot~ of klein~Duitsland van 1914. De Duitse 
sociaal~democratie, en dit in tegenstelling met de Oosten~ 
rijkse, die in een nationaliteitenstaat werkte, kende geen 
groot~Duitse richting en de Oostenrijkse groot~Duitse idealen 
betekenden niets voor de massa van het Duitse volk. Zo 
was de toestand tot 1914. De wereldoorlog bracht hier ver~ 
andering. Vier jaar lang ondergaat dit volk een nwssieve 
nationalistische propaganda, waartegen geen verweer be< 
stond. In de bovenlaag leeft een imperialistisch streven. 
Professor Wolfgang Kapp schrijft in zijn werk "Das inner
politische Deutschland und der Krieg": 
"De kleinburger en de middenstander had zijn liberale begin~ 
selen niet prijsgegeven, de oude humanitaire ideologie, waar~ 
voor elf eeuwen Christendom een steeds gunstiger bodem 
leverden. De hogere klassen echter waren op de toekomst 
gericht. Daar leefde de romantische invloed." 
De propaganda van deze romantische, imperialistische 
bovenlaag - en bovenal die der nationalistische universiteits~ 
professoren - richtte zich gedurende de wereldoorlog op 
de vernietiging van de humanitaire en liberale beginselen. 
Twee voorbeelden van deze buitensporigheden volstaan: 
De theoloog Booms schreef in 1915: "Wij zijn een bijzonder 
volk, iets nieuws voor de anderen, een barbaarse kracht, die 
omhoog stijgt, om een eeuwenoude cultuur te vernietigen. 
Maar we weten, dat dit gebeurt om een nieuwe orde te 
scheppen en dat wij hier met God samenwerken." Professor 
Sombart schreef: "Ons militarisme is de meest volmaakte 
eenheid tussen de geest van Potsdam en die van Weimar. 
Het is Beethoven in de loopgraaf." Het aantal dezer schan~ 
delijke teksten is geweldig groot, maar ze raakten de massa 
van het volk niet, noch de grote politieke partijen. Dit agres~ 
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sief nationalisme, vervuld van hoogmoedswaanzin, was zelfs 
onder de wereldoorlog een minderheid en liep dood. Men 
ziet het aan de rijksdagmeerderheid van 1917 bij de z.g.n. 
vredesresolutie. Prof. Wolfgang Kapp beklaagde zich over 
"de telkens terugkerende belofte van een beslissende over~ 
winning, die nooit kwam. Men geloofde nergens meer aan. 
Het liberale en democratische geloof herleefde weer bij de 
middelklassen." Men moet dit niet als een voorbijgaande 
ontmoediging zien, maar als een terugkeren tot de normale 
mentaliteit. 
Het feit van de wereldoorlog en zijn gevolgen echter werkte 
door. De economische en psychologische toestand van 
Duitsland na de oorlog kan niet naverteld, maar moet 
mede~beleefd zijn om begrepen te worden. Evenmin kan men 
de geweldige inspanning meten van hen, die deze chaos 
bestreden. Bij de verkiezingen van 1919 behaalden de demo~ 
cratische en liberale partijen een geweldige meerderheid. 
Hier was een aanwijzing voor de continuïteit van het 
politieke leven. Het was een teleurstelling voor de links~ 
revolutionairen, maar het gaf· hoop op vrede. Maar nu 
kwamen de sociale en politieke gevolgen niet alleen van de 
nederlaag, maar van de oorlog zelf. Het nationalisme, aan~ 
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vankelij}c door de nederlaag onderdrukt, komt weer op. 
Allerlei factoren werkten hieraan mee. De zware industrie 
ging, tezamen met kringen uit de grote financiële wereld, 
de verloren oorlog op economisch terrein doorzetten. Zij 
saboteerden daarbij de staatsverplichtingen en ontwrichtten 
de sociale samenhang. Een andere factor was het bestaan 
van een klasse van wanhopigen: studenten, ontslagen jonge 
officieren, een door de inflatie in de knel geraakte intellec~ 
tuele middenstand, die in de republiek geen plaats voor zich 
aangewezen vonden. 
De felle politieke strijd gedurende de republiek van Weimar 
bewijst, dat het nationalisme zich niet zonder slag of stoot 
heeft doorgezet. Dat het na de oorlog zijn stellingen niet 
verloren had, kap. alleen hij niet begrijpen, die zich niet 
herinnert hoe dikwijls een groot volk lange tijd een onbe~ 
sliste strijd moet uitvechten tussen belangrijke stromingen 
in de volkswil. Er zijn ogenblikken geweest in deze strijd, 
dat het schijnen mocht dat de democratische gedachte het 
zou winnen in het republikeinse Duitsland van Weimar. Niet 
omdat het nationalisme aan het Duitse volk immanent is, 
heeft het tenslotte overwonnen, maar het heeft een onge~ 
wone kans gekregen om die volksmassa's te doordringen, 
die tot nog toe de democratische geest voorstonden. 
Het was de grote economische crisis met haar massale wan~ 
hoop en werkloosheid, die het nationalisme, tot nu toe een 
verbond van de Pruisisch~Duitse ·militairstaat met de 
romantische machtklasse, toestand zich te verenigen met 
een plebiscitair nationalisme. Heel deze wanhoop zette zich 
om tot een bijzondere vorm van nationalisme, voor wie het 
doel geen macht maar buit was. Dit blijkt wel hieruit, dat dit 
plebiscitaire nationalisme niet op de Stahlhelm steunde -·
zoals voorheen de leiding van de Rijksweer - maar op de 
na tionaal~socialistische partij. 
Andere gunstige factoren sedert 1918 waren de internationale 
situatie, de verwijdering tussen de geallieerden, de twisten 
ten tijde van de Ruhrstrijd, de uitbreiding van de bewape~ 
ning, waar een bescheiden Engelse hulp dit mogelijk maakte, 
het rampzalig verbond :van Rapallo. Niet alleen het Duits 
nationalisme groeide bij de steeds hoger wordende tolmuren 
en de belemmeringen in het vrije verkeer der volkeren. 
En zelfs nu nog, sedert Hitier de macht heeft, zou het onjuist 
zijn te besluiten dat de :ideeën van een politiek economisch 
en intellectueel individualisme en de bovenmationale idee 
in het Duitse volk dood zouden zijn. Een veranderde situatie 
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kan in het Duitse volk weer ineens deze gezindheid op~ 
roepen; dispositie en krachten ertoe zijn gegeven. Een aan~ 
dachtige waarneming van het Duitse volk gedurende deze 
jaren heeft ons geleerd, dat de nationalistische roes slechts 
een deel van het volk bevangen heeft en dat een andere 
helft terzijde stond en vreesde; geheel anders dan in 1914. 
Laat men toch niet vergeten, dat het agressieve Hitler~ 
nationalisme practisch geen tegenstander heeft, dat het volk 
reeds jaren lang onder een militaire dictatuur leeft en dan 
is het nog verbazend, dat niet een waanzinnige nationale 
hoogmoed heel dat volk bevangen heeft, doch slechts het 
nationaal~socialistische deel. Hoofdstemming is veeleer vrees 
voor een ontzettende crisis na de ineenstorting van het 
Hitler~régime. Friedrich Hertz zegt hierover: "Het behoort 
tot het wezen van deze kracht, dat ze slechts een minderheid 
bezielt en dat de massa hieraan dienstbaar wordt gemaakt 
zonder zelfstandig inzicht in de verhoudingen." Dit verklaart 
dat het deel van het Duitse volk, dat tegen het Hitler~ 
systeem is, zich nog niet uitspreekt, ja gelooft, dat deze 
misdadige oorlog, die drie nationaalstaten vernietigde en hele 
volkeren onder misdadig~ terreur houdt, moet gesteund 
worden om een nederlaag te voorkomen en daarmee leven 
en toekomst van Duitsland te redden. Om deze volksgroep 
af te zonderen bestaat er maar een middel: de oorlogs~ 
ervaring heeft hen te leren, dat de nederlaag onvermijdelijk 
en de vlucht in de overwinning onmogelijk is. 

Om dus Duitsland weer in te passen in Europa en de aan~ 
staande vrede veilig te stellen, moet er dus een Europese 
situatie geschapen worden, die de overwinning binnen Duits~ 
land begunstigt van de liberale en democratische krachten 
over de geest van het nationalisme eri van de Pruisische mili~ 
taire staat en die iedere geestelijke herbewapening van het 
Duits nationalisme van buiten uitsluit. Eerste voorwaarde is: 
Duitsland moet de oorlog zo verliezen, dat iedereen het 
voelt en geen nationalist beweren kan, dat Duitsland eigen~ 
lijk gewonnen heeft. 
Men zou een eindeloze bewaking van Duitsland moeten 
instellen, als de idee der vrijheid de machtsiclee niet terug~ 
dringen zou. Hiertoe echter is vereist een vrije constitutie, 
met democratische controle der buitenlandse politiek. Dit 
dwingt vanzelf tot eerlijkheid. In een democratisch gecon~ 
troleerde staat valt het een oorlogspartij oneindig zwaar 
om het volk zijn wil op te leggen. Controle op staatsfinanciën 
is een wapen tegen het militarisme. Definitief moet afge~ 
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schaft worden elk dualisme 
tussen burgerlijke grond·wettige 
staat en Pruisische militaire 
staat. Het leger in Duitsland zal 
zo ingericht moeten zijn, dat met 
de traditie gebroken wordt. Hier~ 
bij hoort ook het prijsgeven van 
centralistische tendenzen; de aL 

~ zonderlijke landen moeten een 1 grote mate van zelfbestuur heb~ 
z, ben en ook het leger moet fede~ 
/1. ratief opgebouwd zijn. Het is on~ i mogelijk in nadere details af te 
' dalen, maar de ervaringen met 

de Wiemar~constitutie leren, dat 
men alle plebiscitaire elementen 
zorgvuldig dient uit te schakelen. 
Een grondwet alleen geeft geen 
voldoende zekerheid. Het Duitse 
volk moet een reinigingsproces 
ondergaan, te beginnen met een 
geweldige poging om de machts~ 
posities af te schaffen buiten de 
politiek en de regering om. Al 
deze ontzettende moeilijkheden 
zullen pas in lange jaren van 
politieke strijd opgelost kunnen 
worden. Er bestaat hiervoor geen 
afdoend geneesmiddel of dicta~ 

toriaal plan. Heel het Duitse volk moet er aan deel nemen en 
door de voortdurende geestelijke strijd en politieke uiteenzet~ 
tingen krijgt het dan wer eeen normale mentaliteit. Dit inner~ 
lijk conflict zal plaats moeten hebben binnen een Europa, 
waar vrijheid boven macht geldt in een aaneengesloten rij van 
nationale staten met een overwicht van democratische en 
liberale tendenzen boven de nationalistische. Hiertoe behoort 
een Duitsland, zoals de 19e eeuw het gekend heeft en zoals 
het ook na 1918 gehandhaafd bleef. Geen oplossing in afzon~ 
derlijke staten. Voor de man in de straat zowel als voor de 
arbeidersbeweging is het Bismarckserijk Duitsland. Elke ver~ 
deling zou toch een aansluitingstendenz oproepen, waarmee 
heel de bevolking zou instem:men. Men moet dat maar eens 
doordenken: zouden er tolmuren moeten opgericht worden; 
zou de wetgeving opzettelijk anders moeten zijn; zou men 
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verkeersvrijheid moeten opheffen? Men kan de taaleenheid 
zomin als het ineengegroeid zijn der families en der per~ 
soonlijke relaties opheffen. Onwillekeurig zou weer de 
machtsiclee van Duitsland opkomen en hoe scherp zou heel 
Europa moeten toezien. 
Men heeft al enige van die plannen in discussie gebracht. 
De een wil het katholiek gebied losmaken en Zuid~Duitsland 
met Oostenrijk verbinden en wellicht het katholieke Rijnland 
nog daarbij voegen. Het uitgangspunt was, dat het katholi~ 
cisme een natuurlijke bescherming gaf tegen het nationa~ 
lisme. Echter \Vas het katholieke Beieren uitgangspunt van 
het nationalisme en 1933 heeft wel geleerd, dat Zuid~Duits~ 
land noch het Rijnland tegen de gelijkschak.eling door Hitier 
opgekomeli zijn. Een losmaken van het Rijnland zou de 
verhouding met Frankrijk vergiftigen. Annexatie van Oost~ 
Pruisen door Polen zou al evenzeer agitatiestof leveren voor 
een krijgszuchtig nationalism'e. Daarenboven vorderen zulke 
maatregelen een streng stellsel van bewaking en na korte 
tijd zou hiertegen zowel in Frankrijk als in Engeland afkeer 
ontstaan. Een duurzame en vruchtbare vrede vraagt hier 
om conservatieve oplossingen. Ertegen pleit niet het bestaan 
van problemen gedurende de wapenstilstand en een onver~ 
mijdelijke overgangsperiode. 
Het antwoord op de vraag, of er na Hitier een regering te 
vinden zou zijn, die instemt met een conservatieve oplossing 
en die door kan zetten tegen de overblijvende krachten van 
het nationalisme, is onvermijdelijk een partij~antwoord. Een 
dergelijke regering moet steunen niet op vreemde bajonetten 
en ook niet op de formule, dat een nietdustemmen met haar 
politiek tot répressaillemaatregelen zou voeren, maar op een 
massaal vertrouwen en ze moet dit vertrouwen openlijk 
bevestigd, bewaren. Slechts dan kan ze strijden tegen de 
idee der macht, als ze zelf op de vrijheid steunt. Hier komt, 
naar wij geloven, voor de vorming van zulk een regering 
de sociaal~democratie in aanmerking. In haar leeft de idee 
der democratie en van het liberalisme. In principe behoeft 
geen een bevolkingsgroep uitgesloten te worden, tenzij de 
partijmationaal~socialisten en de van Moseau afhankelijke 
partij~communisten. Kern zou zijn sociaal~democratie, poli~ 
tiek katholicisme en de resten van het burgerlijk liberalisme. 
Een dergelijke regering zou de buitenlandse politiek van 
Duitsland moeten oriënteren volgens deze beginselen: 
Erkenning van de Volkenbond als instrument tot Europese 
rechtsorde en veiligstelling van de vrede, en de collectieve 
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der nieuw ges'chapen staten dikwijls niet aan het principe 
van innerlijke vrijheid en hun economie toonde geen begrip 
voor de samenhangen der Europese economie. Men ver~ 
warde cultureel zelfbestemmingsrecht met autarkie en in 
zekerheid aanvaarden, die de macht van allen verzamelt 
tegen den aanvaller en hun neutraliteit uitsluit. 
Erkenning, dat het Duitse volk niet alleen leeft in Europa 
en dat het met de anderen heeft samen te leven; verwerping 
van de machtspolitiek gebaseerd op numeriek overwicht en 
erkenning van het grondwettig recht, dat ook kleine volken 
een gelijke tn'ate van souvereiniteit toekomt. 
Instemming met een vrijheidsidee, die niet betekent dat het 
recht van een volk alleen uit eigen belang voorkomt en dat 
het niet ondergeschikt is aan een hoger recht, erkenning 
van de heiligheid der verdragen. De idee der volksvrijheid 
houdt dus allerminst in een absoluut recht op oorlog. 
Bestrijding der autarkiemeiging, vervanging van de econo~ 
mische oorlog door de vrije economische wedijver der volke~ 
ren; afbraak der tolmuren en streven naar vrijhandel. 
Vaste oriëntering der politiek op de grote democratieën van 
het westen en enge samenwerking met de democratische 
nabuurvolkeren. 
Ziedaar, welke positie Duitsland na de bevrijding van 
Hitler's heerschappij in Europa zou kunnen innemen: een 
conservatieve, niet expansieve staat, die in een vernieuwde 
Volkenbond. meewerkt aan de langzame ontwikkeling van 
het Europees statensysteem tot een federatie van vrije vol~ 
keren. Aldus wordt aangesloten bij de doeleinden van de 
vrede van 1918. Hiertoe behoort de staatkundige zelfstandig~ 
heid der volkeren in het Oosten en Zuid~Oosten van Europa. 
Recht tegen de Duitse en Habshurgse monarchie in, komt 
men slechts tot een Europese vrede en een Europees statuut 
door nationale zelfstandigheid der volkeren èn door een 
economische en politieke opbouw dezer staten in overeen~ 
stemming met de democratische idee van de Volkenbond. 
Hier is algemene bereidvaardigheid nodig niet alleen om de 
universele vrede te dienen, maar ook om het Duits nationa~ 
lisme onmogelijk te maken. 
De verwerkelijking van de Europese vrede had moeten 
nastreven de schepping van een gelijk rechtstatuut, volledige 
verkeersvrijheid, relatieve vrijhandel tussen de oude en 
nieuwe staten en behandeling der economische kwesties 
buiten de oorlogshaat om. Echter beantwoordde de structuur 
plaats van de nieuwe orde zag men hoge tolmuren. In de 
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laatste jaren voor Hitier overwon immers overal het natio~ 
naal instinct het economisch verstand, economie en militaire 
macht groeiden ineen. Hierop gedijde het Duits nationalisme. 
Deze foutieve ontwikkeling na 1918 moet vermeden worden 
en de staten moeten erkennen verplichtingen jegens elkan~ 
der te heb ben. 
In dit nieuwe vredesplan hoort de staatkundige zelfstandig~ 
heid van Oostenrijk, herstel der Tsjecho~Slowaakse repu~ 
bliek met de oude historische grenzen van Bohemen en 
Moravië, en het herstel van Polen. Men herinnere zich, dat 
tot aan het einde van de eerste wereldoorlog de groobDuitse 
vraag in Duitsland practisch dood was. Een volksstemming, 
buiten Hitier om, zou zich vast tegen de Anschluss uit~ 
spreken. Overigens vergeet men dikwijls, dat bij een kwestie 
van Anschluss twee gegadigden moeten zijn. Veel moeilijke 
na~oorlogsproblemen laten zich lichter in de gescheiden 
toestand oplossen. Kwesties over Anschluss en Donau~ 
federatie zijn nog al te zeer belast met overwegingen uit een 
tijd, toen gedeeltelijke aansluiting slechts grondslag was tot 
scherper afgrenzing van andere staten, en belast met machts~ 
ideeën. Bij opheffing van economische grenzen liggen die 
vragen anders; evenzeer als het herstel der souvereinHeit 
van de door Hitier onderworpen landen niet mag leiden tot 
belemmering van het vrije volkerenverkeer. 
Een ding heeft ons de ervaring van 1918 tot 1940 wel geleerd: 
de eenheid der Europese beschaving vordert vrije beweging 
van economie en verkeer in grote stijl. Dit is de beste 
beschutting tegen~ nationalistische ontaarding. De belangrijb 
ste grondslag voor het herstel van een vrij en vreedzaan1 
Europa is de vrije handel der democratische volkeren onder~ 
ling. Dit vooronderstelt, dat de binnenlandse ordening der 
volkeren gedrong(èn moet worden door liberale en democra~ 
tische ideeën en niet door de collectivistische machtsiclee der 
natie. vVij geloven, dat een vrede volgens dergelijke begin~ 
selen een einde zou maken aan de buitengewone situatie, die 
aan het Duitse nationalisme zijn kans heeft gegeven en dat, 
na de nederlaag in deze oorlog, zonder allerlei gekunstelde 
constructies de tijd. der heerschappij van de collectivistische 
machtsiclee der natie in Duitsland voorbij zal zijn. Wij zijn 
vast overtuigd, dat een volk het spel, dat het Duits natio~ 
nalisme vandaag speelt, slechts een keer verdragen kan. 
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PROF. J. VAN GELDERE01: 

De grondstofvoorziening 
en het koloniale vraagstuk bij de komende vrede 

De thans uitgebroken oorlog heeft duidelijker dan zijn voor~ 
gangervan 1914 gedurende lange tijd zijn schaduwen vooruit 
geworpen. Alle factoren, welke bijdroegen tot de internatio~ 
nale spanningen en daardoor tot oorzaken van een gewapend 
conflict konden worden, zijn van alle kanten onderzocht. 
Vooral in de democratische wereld heeft men zich telkens 
weer bezig gehouden met de vraag, of de grieven der 
dictatoriale staten, waarmee zij hun agressiviteit trachten te 
rechtvaardigen, zakelijk houdbaar waren, ingegeven door 
motieven, waarvan de redelijkheid ook door anderen moest 
worden erkend. Oprecht vredesverlangen ging samen met 
geheime sympathiën voor fascistische staten om economisch 
houdbare motieven te zoeken, waaruit de onder veel wapen~ 
gekletter aan de grote democratieën gestelde eisen konden 
worden gerechtvaardigd. Waarom, zo was de voor de hand 
liggende gedachtengang, niet alle èconomische maatregelen, 
welke recht en billijkheid zouden vergen, te nemen en daar~ 
mede het onheil van de oorlog af te wenden, die in elk geval 
voor overwinnaars en overwonnenen een economische schade 
zou betekenen, die een veelvoud moest vormen van alle 
offers, die door redelijke schikkingen geëist zouden worden? 
In dit verband speelden twee vraagstukken, in antwoord op 
de grieven der dictatuurlanden vooral van Engelse zijde tet 
kens ·weer aan de orde gesteld, een belangrijke rol: de inter~ 
nationale grondstoffenvoorziening en de ongelijke verdeling 
der koloniën en andère afhankelijke gebieden. Ik geloof, dat 
het overbodig is, alle feiten en argumenten, die hierbij over 
en weer naar voren gebracht zijn, opnieuw te gaan ophalen. 
Tot een practisch resultaat van ontspanning en voorkoming 
van oorlogsgevaar heeft deze literatuur niet geleid, evenmin 
als het Volkenbandsrapport over het grondstoffenvraagstuk, 
dat in 1937 verscheen. Dit kon ook niet, omdat de wereld~ 
machtdromen van deze dictatoren door geen economische 
regelingen te bevredigen zijn. In mijn prae~advies voor de 
S.V.M.V.- opgenomen in De Socialistische Gids van Nov. 
1936 - heb ik de economische merites van het 'pleidooi der 
totalitaire staten besproken. De voosheid van de gedurende 
enige tijd populaire tegenstelling tussen de haves en have~ 
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nots werd daarin, meen ik, afdoende aangetoond. Ze is in~ 
middels vrijwel algemeen doorzien. Niet alleen ·werd de 
betekenis van de beschikking over koloniën voor de grond~ 
stoffenvoorziening van een bepaald land schromelijk over~ 
schat, doch tevens werd geheel ten onrechte de voorstelling 
gewekt, alsof deze grondstoffenvoorziening zelf afhankelijk 
ware van het politieke bezit van het land, waarin de grond~ 
stoffen werden voortgebracht. Een dergelijke prae~econo~ 
mische negatie van het internationale ruilverkeer is een 
terugval in de primitieve denkbeelden van eeuwen geleden, 
zoals slechts in het brein kan opkomen van hen, die alle 
vraagstukken alleen oplosbaar achten met de scherpte van 
het zwaard. Des te meer werd het betoog over de vermeende 
achterstelling onhoudbaar, waar de kolonie~ontberende 
dictaturen zich op hun meerdere militaire onaantastbaarheid 
inrichtten :door het streven naar afsluiting der grenzen en 
autarkie, waardoor hun positie als grondstofconsumenten 
moedwillig nog verder werd verzwaard. 
Zonder terug te treden in deze argumentatie, van de zijde 
der dictatoren blijkbaar opgezet als een economisch uit~ 
ziende coulisse waarachter hun oorlogsvoorbereiding schuil~ 
ging, zou ik met het oog op de economische vraagstukken, 
die ons wachten en welke een overwinnende democratie 
krijgt op te lossen, toch willen ingaan op een bedenking, 
welke vermoedelijk door vele goedmenenden nog zal worden 
aanvaard. En wel: de argumentatie der havemots moge dan 
onhoudbaar zijn, het feit van de ongelijke verdeling der 
koloniale gebieden, en daarmee tevens van een aantal grond~ 
stofproductielanden, blijft. Zou hieruit geen onbillijkheid 
ontstaan en daarmee tevens een bron voor nieuwe con~ 
flicten? Ware het niet reeds hierom wijs beleid om tot een 
zgn. herverdeling van de koloniale gebieden over te gaan? 
Zelfs indien Duitsland voor lange tijd machteloos geworden 
zou zijn, aldus zou dit betoog verder kunnen worden aan~ 
gevuld, staan dan Italië en Ja pan niet gereed de oude strijd 
voort te zetten? 
Het feit van de ongelijke verdeling kan niet worden ontkend. 
De oude kapitalistische landen zijn tevens die welke zich in 
de periode van koloniale expansie een overzees gebied 
hebben verschaft, terwijl de jongere hiervoor te laat ge~ 
komen zijn. Practisch gesproken is thans de aarde, voor 
zover zij voor vreemde overheersing, in de zin van koloniale 
exploitatie, in aanmerking komt, verdeeld; verovering van 
dergelijke gebieden kan thans alleen nog ten koste van de 
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tegenwoordige heersers plaats vinden. Wie hieruit nu afleidt, 
dat "dus" een meer "billijke" verdeling dezer afhankelijke 
gebieden de juiste, zo niet de enige oplossing zou zijn, 
negeert een aantal van de belangrijkste factoren, die bij de 
beoordeling hiervan in het oog gehouden moet worden. 
De koloniale geschiedenis is een episode - een even belang~ 
rijke als veelal beschamende - in de geschiedenis van de 
Europese expansie der 'laatste eeuwen. Zij laat zich niet 
eindeloos voortzetten of herhalen. Integendeel, zo ergens 
dan geldt voor het koloniale stelsel het bekende woord van 
Marx, dat het zijn eigen doodgravers oproept. Na korter of 
langer tijd wordt in al deze gebieden de exploitatie in het 
uitsluitend belang van het overheersende volk volkomen 
onhoudbaar. De nieuwere koloniale politiek bewijst dit af~ 
doende. Het Westen, dat met zijn techniek, kapitaal, onder~ 
nemingen, ook de eigen mentaliteit naar de in exploitatie 
genomen gebieden overbrengt, roept daarmee krachten op, 
die de onweerstaanbare zelfstandigwording van deze ge~ 
bieden en de nationale ontplooiing hunner bevolking 
stimuleren. Vandaar, dat thans overal de onvrije gekleurde 
volken zich in een steeds sneller wordende ontwikkeling in 
de richting hunner vrijwording bevinden. Nergens is dit in 
sterker mate het geval dan in de koloniën, welke door de 
\.VesbEuropese democratieën worden beheerst. Vandaar, dat 
bij het vraagstuk van een wijziging in het koloniale bezit 
tevens de levensbelangen der gekleurde volken betrokken 
zijn. Dat zij van een regiem, dat gedragen wordt door 
rassenwaan of onverbloemde nationale hoogmoed slechts 
achteruitgang en stopzetting van hun vrijwording hebben te 
verwachten, staat vast. Langzaam heeft zich het volle besef 
van de verantwoordelijkheid voor het welzijn der onvrije 
volken doorgezet. Dit brengt mede, dat zij niet verkwanseld 
kunnen worden en uitgeruild als dood bezit, doch tevens 
dat elke beherende mogendheid bereid moet zijn, zich voor 
zijn koloniaal beleid te verantwoorden. 
In dit verband is het ontstaan en de eerste realisering van 
de mandaatgedachte in het Volkenbondpact een zeer belang~ 
rijke stap voorwaarts. Hierbij zal opnieuw moeten worden 
aangeknoopt. Al lijkt de instelling van een internationale 

. beheerscommissie voor de koloniale gebieden voorbarig en 
niet te verwezenlijken, anders staat het met de versterking 
van het mandaatstelseL De wezenlijke gedachte daarin: 
publieke internationale verantwoording en controle, alsmede 
de mogelijkheid van beroep der koloniale bevolkingen op 
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dit lichaam in gevallen van misstanden of onrecht verdient 
als vruchtbare kiem in de komende vredesorganisatie opge~ 
nomen te worden. Niet alleen schuilt hierin een versterking 
van de emancipatie der naar zelfstandigheid strevende 
afhankelijke volken, doch tevens wordt hiermede het kola~ 
niale beleid op, zij het bescheiden doch te verwezenlijken, 
voet geïnternationaliseerd. 
Niet alleen voor de overheersten kan dit groot voordeel 
afwerpen. Ook ten aanzien van het vraagstuk van de deeb 
neming der Europese volken aan de exploitatie der koloniale 
gebieden is dit van grote betekenis. Immers, het mandaat~ 
stelsel gaat tevens uit van de ·gedachte de nationale voor~ 
rechten, door het beherende land uitgeoefend, weg te nemen. 
Het schept· de mogelijkheid van mededinging der hiervoor 
in aanmerking komende volken in het verkeer met het 
mandaatgebied op voet van gelijkheid. Indien er in de grief 
van achterstelling der geen koloniën bezittende landen nog 
iets reëels schuilt, dan zou dit moeten liggen in de omstan~ 
digheid, dat de koloniënbezitters van hun politieke macht 
gebruik maken om voorrechten van allerlei aard te bedingen. 
Hierdoor zouden ondernemers, goederen en kapitalen van 
andere volken in het verkeer met de nieuw te ontginnen 
gebieden schade lijden. Een zodanige achterstelling door 
nationale bevoorrechting van het moederland op economisch 
gebied is echter allerminst een noodzakelijk gevolg van de 
staatkundige koloniale vorm. Ze wordt slechts verkregen 
door een opzettelijke politiek van monopolisering der 
handels~ en productiemogelijkheden. Hiertegen kan zich de 
grief ·der havemots eventueel richten. 
De kern van het zgn. opendeurstelsel, waarhij het 
koloniale gebied is open gesteld, neemt alle grond 
van deze grieven weg. De meest consequente toe; 
passing van dit opendeurstelsel vindt men in de man~ 
daatgebieden B (voornamelijk in Centraal~Afrika), waar~ 
voor het beginsel van opendeur en non~discriminatie 
in het statuut is vastgelegd. Slechts één bedenking kan tegen 
dit stelsel worden aangevoerd en wel één ontleend aan het 
belang der in de mandaatgebieden autochtone bevolking. 
Deze kan voor haar economische belangen een bescherming 
behoeven tegen vrije instroming van kolonisten, goederen 
en kapitalen. Deze behoeft echter niet uitgesloten te zijn, 
mits zodanige bescherming geen onderscheid maakt tussen 
de landen van herkomst, doch alle gelijkelijk treft. 
Een feitelijk onderzoek heeft bewezen, dat de verwezen~ 
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!ijking van deze gedachte in de bestaande koloniale gebieden 
wijzigingen in de tot nog toe gevolgde gedragslijn zou 
vereisen. \Nel kennen de koloniën der democratische 
landen (Engeland, Frankrijk en Nederland) geen practisch 
hermetische afsluiting voor vreemde deelneming aan de 
exploitatie van de koloniale hulpbronnen, gelijk deze b.v. in 
in de Japanse koloniën en in Abessinië bestaat. Doch in het 
bijzonder op het gebied van de mijnbouw is mededinging 
van vreemdelingen, vooral in de Engelse en Franse gebieden, 
bemoeilijkt. Onder de nodige waarborgen voor de stabiliteit 
der bestaande verhoudingen zou hierin zeker verruiming 
mogelijk zijn. Ook het stelsel der Ottawarechten in het 
Britse Rijk heeft, hoewel de betekenis er van veelal is over~ 
schat, kwaad bloed gezet. Het zou dan ook een belangrijke 
verbetering zijn, indien de mandaatgedachte in feite verdere 
uitbreiding en toepassing zou vinden. 
Daartoe is tweeërlei noodzakelijk: allereerst dient het man~ 
daatstelsel zelf te worden verstevigd en uitgebreid. Meer 
rechtstreeks en regelmatig contact met de onder mandaat 
staande gebieden moet worden verkregen; ten tweede zouden 
de koloniale mogendheden, voor zover zij aan de inter~ 
nationale samenwerking der democrat'iën deel willen hebben, 
zich bereid moeten verklaren alle discriminerende voor~ 
schriften ten gunste van het moederland weg te nemen en 
vrijwillig regelmatig van hun economisch beleid op dit stuk 
verantwoording af te leggen. Hierdoor zou een centraal 
internationaal toezicht op het beheer in de koloniale ge~ 
bieden tot stand komen. Niet alleen zouden daardoor de 
meest achtergebleven beheerstelsels vanzelf tot snellere 
ontwikkeling en verbetering worden gedwongen, doch tevens 
zou zulk een instituut een bescherming van de belangen èn 
der inheemse bevolkingen èn der niet~koloniën bezittende 
volken ten zeerste ten goede komen. Binnen dit stelsel ware 
bovendien plaats voor bilaterale overeenkomsten, waarbij 
ten aanzien van immigratie, vestiging van ondernemingen en 
kapitaalbelegging medewerking van andere dan de nationale 
ondernemers en kapitaalbezitters verkregen of gestimuleerd 
zou kunnen worden. 
De nieuwe ontwikkeling op het gebied der internationale 
grondstofvoorziening gaat geheel van een zelfde gedachte 
uit. In de nieuwere, door verantwoordelijke regeringen ge~ 
sloten, restrictie~overeenkomsten vormt naast ·de stelsel" 
matige aanpassing van het aanbod der grondstof aan de 
gebleken internationale vraag het uitsluiten van alle discri" 
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minatie, van 'velke aard ook, een leidend beginsel. De 
grondstoffen moeten voor allen tegen dezelfde voorwaarden 
verkrijgbaar zijn. De georganiseerde afnemers of hun 
nationale politieke vertegenwoordigers behoren in de uit< 
voerende lichamen van dergelijke overeenkomsten te worden 
opgenomen. De particuliere monopolievorming, zo vatbaar 
om te worden misbruikt ten koste van den consument, is 
(de geschiedenis van tal van grondstoffenkartels bewijst het) 
doorgaans maar op beperkte schaal of voor korte tijd gelukt. 
Niettemin schuilt hier een gevaar, dat door het toebrengen 
van economische schade aan de afnemerslanden ook tot 
politieke conflicten zou kunnen leiden. Op nationaal 'gebied 
wordt in alle landen de ordenende wetgeving tegen deze 
gevaren van monopolievorming aange,,rend. Controle van 
overheidswege en repressief ingrijpen tegen misbruiken is 
meer en meer ingeburgerd. Het is geen utopische gedachte, 
dat op internationaal gebied een zelfde ontwikkeling urgent 
geworden is. De bestaande rubber~, tin~, thee< en suiker~ 
overeenkomsten bewijzen de mogelijkheid en kunnen veel~ 
zins tot voorbeeld strekken. Bij het in te stellen economisch 
apparaat van een nieuwe internationale organisatie (de 
voortzetster in enigerlei vorm van de Volkenbond) zou een 
grondstoffencentrale behoren te komen. Hierin kunnen wor~ 
den opgenomen een documentatiecentrum, een verplichte 
registratie en controle van al dergelijke, met overheidsingrij~ 
pen tot stand gekomen grondstofovereenkomsten. De staten< 
leden zouden zich moeten verbinden 'geen nationale overeew 
komsten, waaraan ondernemers van hun nationaliteit deel< 
nemen, toe te staan zonder dat dergelijke overeenkomsten 
onder controle der betrokken regeringen zouden worden 
gesteld. Hiermede ware de weg gebaand naar een grondstof~ 
voorziening, welke aan internationale eisen voldeed en 
tevens het belang de,r gestadige productie~ontploóîing in het 
oog hield. 
Hoewel op ander gebied gelegen, ware een dergelijke inter~ 
nationalisering van een aantal der belangrijkste knooppunten 
en kanalen van het wereldverkeer eveneens zeer goed 
doorvoerbaar. Al deze organisatorische vernieuwingen op 
economisch gebied hebben de heilzame strekking de betekenis 
der nationale grenzen stelselmati.g te verzwakken. Hïerbij is 
echter een gezindheid, verondersteld, welke militaire be< 
dreigingen en agressie uitsluit. Is deze zonder behoud van 
een hecht aaneengesloten organisatie van democratische 
volken te verwachten? 

335 



Nederland 

bij een Europese 
/1. H. VOS: 

Planhuishouding 

De redactie van Socialisme en Democl'atie vraagt binnen 
het schema van dit nummer, enige aanduidingen over de 
"Taak van Nederland bij een Europese Planhuishouding". 
Om een artikel over dat onderwerp te kunnen schrijven, 
moet men reeds direct uitgaan van een drietal veronderstel~ 
lingen, welke in de titel zelf liggen opgesloten. De eerste 
is, dat Nederland blijft bestaan, de tweede, dat ons land 
een taak behoudt, d.w.z. enige invloed op het wereldgebeu~ 
ren, en de derde, dat er een Europese Planhuishouding 
komt. 
Deze veronderstellingen, het behoeft geen betoog, kunnen 
bij de huidige toestand in Europa elke dag hun waarde 
verliezen. Wij zullen, ook daarom, over de eerste en de 
tweede veronderstelling weinig zeggen. Zij worden inge~ 
geven door verwachtingen omtrent de afloop vàn en de 
mogelijkheden nà deze oorlog, en over de inhoud van de 
vrede. N àch een "totale" overwinning van Duitsland, nàch 
een vrede van "totalitair" karakter door Frankrijk en Enge~ 
land opgelegd, zouden immers in overeenstemming zijn 
met de eerste twee der gemaakte veronderstellingen. 
Toch is van de drie misschien de laatste, dat er een 
Europese Planhuishouding komt, voorlopig nog de meest 
speculatieve. 
Wat is onder een Europese Planhuishouding te verstaan? 
Bij het woord "Planhuishouding" denkt men speciaal aan 

In dit artikel van economische inhoud komen een tweetal opmerkingen 
van politieke aard voor, nl. over de betekenis van een "totalitaire vrede", 
opgelegd door de democratische staten, alsmede over de verplichting tot 
het betalen van schadevergoeding voor verwoeste gebieden. De redactie 
stelt er prijs op te verklaren, dat zij deze terloops geformuleerde inzichten 
zeer betwistbaar acht. Noot van de Red. 
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de economische zijde van de internationale samenwerking. 
Voorop moge echter worden gesteld, dat zulk een samen< 
werking op economisch gebied niet voldoende gefundeerd 
kan zijn, indien niet aan een aantal politieke voorwaarden 
is voldaan. 
Dat de militaire dreiging "so oder so" moet verdwijnen, zal 
een ieder duidelijk zijn. Een Europese Planhuishouding zal 
naar Europese doeleinden gericht moeten zijn. Zulke doel~ 
einden kunnen niet gesteld, laat staan bereikt, worden, 
indien de een of andere machtige staat met geweld van 
wapenen eigen doeleinden dreigt na te streven. Het afstand 
doen van een belangrijk deel van de souvereiniteit op mili~ 
tair gebied is dus een vereiste, wil men in een behoorlijke 
sfeer kunnen beginnen met het leggen van de grondslagen. 
Elk plan eist een doel. Vraagt men naar de doelstelling van 
een Europese Planhuishouding, dan kan deze naar onze 
mening geen andere zijn dan de welvaart van de Europese 
volken, het doel van het Plan van de Arbeid in groter 
bestek: bestaanszekerheid bij een behoorlijk bestaanspeil. 
Uit deze doelstelling volgt echter een tweede voorwaarde, 
waarvan de vervulling nodig is, om te kunnen beginnen met 
de Europese taak. 
Indien de volkswelvaart richtsnoer moet zijn, dan zullen er 
in elke staat methoden aanvaard moeten worden, waardoor 
de volksverlangens tot uitdrukking· komen. D.w.z. dat be< 
halve afstand van souvereiniteit op militair gebied, ook 
afstand van souvereiniteit op politiek gebied noodzakelijk 
is. Een deel ·der staatsimichting wordt een onderwerp van 
intemationaal karakter. Het standpunt, dat wij ons niet te 
bemoeien hebben met de inrichting van andere staten (en 
andere niet met de onze!) moet worden verlaten. Enkele 
gz·ondwetsal'fikelen, naar onze mening speciaal die over- het 
recht van vereniging, en over de parlementaire democratie, 
zullen gemeenzaam moeten zijn voor alle staten, wil een 
Planhuishouding een doel, d.w.z. doel kunnen hebben. 

Vlij zullen de verleiding weerstaan om iets van het boven~ 
staande uit te werken,· in de verwachting, dat dit geschiedt 
in andere artikelen in dit nummer. Wij wenden ons dus nu 
tot de economische vraagstukken. 
Ook op economisch gebied zal een super<nationale instan< 
tie de bevoegdheid moeten bezitten tot het aangeven van 
enkele richtlijnen, waarvan van te voren vaststaat, dat zij 
voor allen bindend zijn. 
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Hier zijn de moeilijkheden zeker nog groter dan in de mili~ 
taire en in de politieke sfeer. Voor de ontwapening - juis~ 
ter misschien geformuleerd, het vervangen van een deel der 
nationale. bewapeningen door een collectieve Europese -
kunnen enkele richtlijnen worden vastgesteld, welke waar~ 
schijnlijk slechts van tijd tot tijd herziening behoeven. Voor 
de politieke riclltlijnen geldt hetzelfde. De economische 
plannen zijn echter veel minder statisch; hier moet de dage~ 
lijkse zorg vooropgesteld worden: soepelheid bij alle univer~ 
saliteit. 
Vraagstukken van conjuncful'ele aard en van sfl'ucful'ele 
aard zal het Europa van de nieuwe bedeling hebben op te 
lossen. 
\Vij willen enkele noemen, zonder in het korte bestek ook 
maar enigszins aanspraak te maken op volledigheid. 
Het monefail'e vraagstuk. Dat een onderlinge binding der 
valuta's der verschillende landen noodzakelijk is, zal wel 
niemand, na de ervaringen van de laatste tientallen jaren, 
betwisten. Dat op monetair gebied souvel'einiteif onjuist is, 
staat hierdoor vast. Men kan met eigen valuta~manipulaties 
wel nationale, doch niet internationale doeleinden dienen. 
Dat binding van alle valuta's aan het goud als standaard~ 
meter bezwaren heeft, is uit de ervaring eveneens af te lei; 
den. De "grondstoffenvaluta" is nog nergens in de practijk 
gebracht. Deze heeft, naar onze mening, het bezwaar, dat 
zij is gericht naar de gl'Oothandelspl'ijzen van enkele goede~ 
ren, waardoor juist bij een intemationale valutapolitiek 
sommige landen zeer sterk bevoorrecht zullen worden ten 
opzichte van anderen. 
Wij menen, dat het de overweging waard is, de valuta~ 
politiek te richten naar de kosten van levensondet·houd, zo, 
men wil, van "noodzakelijk levensondel'houd". De politiek, 
door de sociaal~democratie voor de prijsbeheersing aanbe~ 
volen gedurende de oorlogstijd, gaat geheel in deze richting: 
stabilisering van de kosten van het noodzakelijk levens; 
ondel'houd. 
Deze politiek heeft het voordeel, dat zij in elke staat een 
andere nationale waardering kan vinden, hetgeen ons bij 
de grote afstanden in levenspeil in Europa voorshands nog 
noodzakelijk voorkomt. Zij heeft ook voor, dat de nodige 
herzieningen van tijd tot tijd kunnen plaats vinden op 
grond van budgetstatistieken, die op internationaal voor~ 
geschreven wijze kunnen zijn samengesteld. De verschil~ 
lende snelheid van ontwikkeling van de statèn der Europese 
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gemeenschap kan dus tot uitdrukking worden gebracht. 
De monetaire techniek is ver genoeg gevorderd in de laatste 
jaren om een aantal moeilijkheden, welke ongetwijfeld bij 
de uitvoering van deze denkbeelden zullen rijzen, het hoofd 
te bieden. 
Het zich richten naar de kosten van levensonderhoud voor 
de grote massa staat ook in direct verband met de gekozen 
doelstelling van de Europese Planhuishouding: de welvaart 
van diezelfde grote massa. Indien men welvaart wil meten, 
en ook dat zal nodig zijn, dan kan de nieuwe valuta als 
eenheid dienst doen. 
De valutapolitiek geeft reeds een aantal richtlijnen aan de 
"bank der banken", de circulatiebank. Nadere internatio~ 
nale richtlijnen voor de nationale, of internationale, con~ 
tz·ole op het bankwezen, zijn echter evenzeer noodzakelijk. 
Onze gedachten gaan uit naar een nationale en internatio~ 
nale socialisatie van het crediet. Doch het is de grote vraag 
of dit in het Europa van na deze oorlog, reeds direct te 
bereiken is. Controle is echter wel het minste, wat geëist 
moet worden, wil van een internationale conjunctuurpoli~ 
tiek iets terecht komen. De particuliere doelstellingen der 
bankbedrijven morgen niet domineren ten opzichte van de 
sociale doelstellingen der volksgemeenschappen. Wat de 
maatregelen in concreto betreft, deze zijn te vinden in het 
Plan van de Arbeid, blz. 92 en 93. Zij zijn toe te passen in 
internationaal verband bij het stichten van een "centrale 
bank der circulatiebanken", zoals de Bank voor Internatio~ 
nale Betalingen in Bazel had zullen worden. 
Als derde noodzakelijk element voor elke conjunctuur~ 
politiek noemen wij de handelspolitiek. 
Er gaan weer heel wat stemmen op voor het herstel van 
de vrijhandel. Men schijnt te menen, dat onder de nieuwe 
bedeling de vrijhandel weer een belangrijke plaats zal 
innemen. 
Wij willen tegen deze opvatting met de meeste klem waar~ 
schuwen. Vrijhandel is voor ons geen ideaal, maar een te 
verwerpen doelstelling. En of het hierbij gaat om door 
particulieren geleide bedrijven of om door gemeenschappen 
geleide socialistische producties, maakt geen verschil: Vrij~ 
handel zal steeds uit de aard van het stelsel, de conjunc~ 
tuurschommelingen verstez·ken in plaats van dempen. Bij de 
gemechaniseerde productie moet vrijhandel tot catastro~ 
phale uitkomsten leiden. 
Ruimet handelsverkeer? Accoord! Afbreken van de tol> 
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muren? Accoord! Doch een geordend ruilverkeer slechts 
kan aan de behoeften van de nieuwe economie voldoen. 
Wil Europa niet opnieuw tot een economisch strijdtoneel 
van de eerste rang worden, met alle ellendige gevolgen van 
dien voor de grote massa van het volk, 'dan zal men de 
voordelen van internationale l'Uil èn de voordelen van een 
behee1·sing van het handelsverkee1· moeten combineren. 
Bewijs voor bovenstaande stellingen? Wij moeten den be~ 
langstellenden lezer al weer verwijzen naar het Plan van 
de Arbeid. Ditmaal naar hoofdstuk III, pag. 80-88, waarin 
de handelspolitiek is behandeld. 

Het verkrijgen van een stelsel van conjunctuurbeheersing 
in internationale stijl zal ongetwijfeld tijd kosten, ook na de 
oorlog. Reeds voordien komen andere economische proble~ 
men: die van de na~oorlogse ontreddering. Mobilisatie en 
oorlogvoering hebben hun economische aspecten, de demo~ 
bilisatie en de "vredesvoering" zijn economisch even moei~ 
lijk, zo niet moeilijker, omdat bij de eerste automatisch een 
centrale leiding wordt aanvaard, bij de laatste - nog -
niet. 
De Europese gemeenschap kan - indien zij wil - in dit 
opzicht haar voordeel doen met de bittere ervaringen van 
de vorige na~oorlogsjaren en met die uit de crisisjaren. 
Tegenover het grote aanbod op de arbeidsmarkt, dat bij 
demobilisatie is te verwachten, kan alleen een groot opgezet 
p1·ogram van openbare werken in eerste aanleg uitkomst 
bieden. De "oorlogskosten" moeten met de daarvoor te 
maken kosten worden vermeerderd, ·op straffe van sociale 
ontwrichting. 
Het zal - helaas - niet moeilijk zijn, het eerste punt van 
zulk een internationaal program aan te geven. Het luidt: 
herstel van de verwoeste gebieden. Dit herstel moge geschie~ 
den uit de eerste internationale openbare lening, niet uit 
schadevergoedingsbepalingen in een vredestractaat. 
Ook het tweede punt van een internationaal program van 
openbare werken is niet moeilijk op te stellen. Het luidt: 
inhalen van de achterstand in de uitvoering van openbare 
werken, die door de oorlog ontstond. Hier zullen dus meer 
de nationale programs tot gelding komen. 
In hoeverre werktijdverkm·ting - nationaal en tijdelijk of 
internationaal en duurzaam - direct na de oorlog voor de 
onderscheidene industrieën mogelijk en nodig is, zal van de 
bedrijfstoestand en de algemene toestand afhangen. Dit -
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"Demobilisatie - Demoralisatie?" (E. Tap m La Guerre Sociale: "Morgen?") 

naar wezen oneconomisch - middel moet voor sommige, 
door de oorlog tot bloei gekomen bedrijven ·misschien op 
grote schaal worden gehanteerd. 
Als politiek tot het overwinnen van een inzinking zal ook 
kooplaachtvermeerdel'ing - naast die welke voortvloeit uit 
de uitvoering van operrbare werken - een steun kunnen 
zijn. Een goede zorg, zo mogelijk ook internationaal geregeld 
en bekostigd, voor de nagelaten betrekkingen en invaliden 
kan de noodzakelijke koopkrachtvermeerdering bevorderen. 
Wij gaven hierboven slechts enkele aspecten van een na~ 
oorlogse crisispolitiek Voor het welslagen van welk project 
van Europese planpolitiek ook, is een economische politiek, 
gericht· op snelle hulp in de na~oorlogse verwarring echter 
een eerste voorwaarde. De ontwikkeling na 1914 in Rusland, 
Hongarije, Duitsland en Italië bewijst deze stelling, voor 
wie een bewijs nodig heeft. 

Van de crisispolitiek naar de stmctuurpolitiek is slechts een 
kleine stap, zij sluiten bij elkaar aan. Een geoz·ganiseez·de 
ontwikkeling van Europa mag ons hierbij voor de geest 
staan. Wij denken daarbij allereerst aan een program, waar~ 
door de afstand in levenspeil tussen het meer~agrarische en 
het meer~industriële deel van Europa kleiner wordt door een 
snelle verbetering in de eerste gebieden. Een agral'isch::pz·o:: 
gram en een industrie::pl'Ogram voor de Balkanlanden, de 
Donaufederatie, Polen en de Oostzee~randstaten zijn hiertoe 
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nodig. Men kan verwachten, dat na de oorlog, bij een herstel 
van Polen, een aantasting van het grootgrondbezit zal ge~ 
schieden, hetgeen niet zonder gevolgen zal blijven o.a. voor 
Hongarije. Op deze eerste noodzakelijke, doch niet direct 
constructieve, agrarische hervorming zullen andere moeten 
volgen. 
De agrarische en de industriële opbouw vah dit deel van 
Europa eisen grote kapitalen. In dit opzicht vooral kan het 
Westen goede hulp verlenen. Immers: indien een land uit 
eigen middelen grote kapitalen moet opbrengen, betekent 
dit- zeker in de eerste periode- een gedwongen vel'!agi.ng 
van het ·levenspeil. Deze consequentie behoeft niet te worden 
aanvaard, indien door andere landen de nodige gelden wor~ 
den verstrekt. In West~Europa nu is er onder normale ver~ 
houdingen een grote besparing aanwezig; deze is, ook in ons 
land, zo groot, dat kapitaal~export kan plaats vinden zonder 
de nationale economie te schaden. Kapitaalexport is zelfs 
voor het West~Europese productie~ en consumptie~systeem 
gewenst. Hier dekken dus de behoeften van "West" en 
"Oost" elkaar. 
Hetzelfde geldt in andere zin ook voor het andere artikel: 
"Arbeid". Voor agrarische en industriële opbouw zal een 
leger van vakbekwame arbeiders nodig zijn. Gezien de ver~ 
houdingen, kan ook in dit opzicht het Westen van Europa 
het Oosten te hulp komen, zonder schade, ja zelfs met voor~ 
deel voor zijn eigen toestand bij de huidige verhoudingen. 
Het bovenstaande wil natuurlijk niet zeggen, dat in West~ 
Europa zelf geen economische (ararische en industriële) onb 
wikkeling nodig is. Doch er is een taakverdeling te ontwer~ 
pen - voorlopig - waarbij de geïndustrialiseerde landen 
kwaliteitsproducten en machines leveren en de Oostelijke 
zóne zich toelegt op de fabricage van grondstoffen en halL 
fabrikaten 
Een ontwikkeling van het 'levenspeil in de achtergebleven 
streken zal de afzet van kwaliteitsproducten bevorderen -
zoals industrialisatie en agrarische ontwikkeling machines 
eisen. Omgekeerd is voor de uitvoer van kwaliteitsproducten 
en machines een invoer van grondstoffen enz. nodig, terwijl 
ook de stijging van het eigen levenspeil in het Westen, de 
noodzakelijke afzet kan doen verzekeren. Een goed systeem 
van ruilregelingen en onderlinge afspraken omtrent de indu~ 
striële expansie kunnen dit program tot een sluitend geheel 
maken. 
De vraag van de verhouding tot Amerika en de overige 
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werelddelen, direct samenhangend met die van de verwach~ 
ting omtrent de ontwikkeling der koloniale verhoudingen, 
blijve hier buiten beschouwing. 
V raagt men nu - binnen zulk een bestek - naar de taak 
van Nederland, dan is deze drieledig. 
De eerste taak is wel: ol'de stellen op eigen zaken. Wil er 
van internationale samenwerking iets komen, dan moet 
nationale medewerking vast staan. Wil er van nationale 
medewerking iets komen, dan moet de macht van de over::: 
heid ten opzichte van den particulieren ondernemer vast 
staan. Bankcontrole in eigen land, beheersing van de kapi~ 
taalexport, regeling van de handel, zodanig dat een systeem 
van geordende ruil mogelijk wordt, ordening der bedrijfstak~ 
ken, zodat een wilde industrialisatie achterwege blijft, blij::: 
vende beheersing van de productie in het agrarisch apparaat 
in totaal, zij het bij grote individuële vrijheid, zijn nationale 
noodzakelijkheden. Niet slechts in typisch nationaal:::econo:::· 
mische zin, doch ook uit internationale overwegingen. De 
internationale regelingen zullen steeds slechts enkele hoofd::: 
punten kunnen (en moeten!) omvatten, nationale uitwerking 
blijft nodig. 
Een tweede taak voor ons land is - in direct verband met 
het bovenstaande - het ontwikkelen van een eigen plan, 
gericht enerzijds naar de internationale perspectieven, 
anderzijds naar de nationale omstandigheden. 
Nederland is typisch een dichtbevolkt industrieel en agra~ 
risch uitvoerland van bewetkte producten - en een invoer~ 
land van grondstoffen. Verder belangrijk als kapitaalexpol':: 
fel'end en als specifiek handelsland. 
Zien wij het goed, dan kan ons land deze - door ligging en 
ontwikkeling verkregen functies ook in het Europese ver~ 
band blijven vervullen. Zelfs met meel' vrucht dan te voren. 
Geordend ruilverkeer behoeft tegenover de vrijhandel geen 
teruggang in omvang van het handelsverkeer te betekenen. 
De kapitaalexport krijgt een bijzonder Eul'opees karakter. 
De vraag of in Indonesië de noodzakelijke investering kan ge~ 
schieden van uit de winsten der cultures, of moet komen uit 
andere wereldelen - en dan met name uit het moederland 
- blijve hier buiten beschouwing. Speciaal de tuinbouw zou 
waarschijnlijk - al moet men de ontwikkeling van deze 
agrarische bedrijfstak in andere landen afwachten - van een 
beter levenspeil der Europese bevolking op ruime schaal 
profiteren. De invesfel'ingsbedl'ijven kunnen eveneens bij 
een Europese ontwikkeling veel wel'k verwachten. 
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Er blijven overigens nationale problemen voldoende: de 
ontwikkeling van de Nederlandse noodlijdende gebieden; de 
emigratie; de "ruimtelijke ordening" in verband met onze 
dichte bevolking; enz. enz. om van de sociale en financiële 
vraagstukken nog niet te spreken. 
Nationaal gezien zullen echter vele van deze problemen veel 
gemakkelijker kunnen worden opgelost, indien het handelsr: 
vel'keel' met Duitsland zich herstelt van de slagen, door het 
nationaaLsocialistisch bewind toegebracht. · 
En hiermede komen wij aan de del'de taak. Een zodanig 
herstel nà de oorlog - onder de vooropgestelde verwachtin~ 
gen - is n.l. slechts mogelijk bij hel'stel ook van de Duitse 
volkswelvaart In dit opzicht hebben de Oslo::staten (relatief 
véél meer dan Frankrijk of Engeland) eveneens belang bij 
hetgeen op de vredesconferentie geschiedt. Een vrede, welke 
geen ruimte laat voor een snel herstel van de volkswelvaart 
in Duitsland, zal niet slechts de oplossing van alle Europese 
problemen belemmeren, doch ook de Duitsland omringende 
kleine staten economisch ontzaglijk 'benadelen. Een Eul'Opese 
Planhuishouding is niet te denken, zonder dat Duitsland 
daarin een vooraanstaande plaats inneemt. W anneez· de 
,, Vl'ede" - gedicteerd door haat of door vrees - bijv. door 
het méér ontnemen van souvereine rechten aan Duitsland 
dan aan andere staten, door "verdeling" of gedeeltelijke 
annexaties, deze mogelijkheid economisch en politiek niet 
laat kan men de idee van een Europese Planhuishouding 
voor het eerste tiental jaren wel opbergen. En dit betekent 
het blijvend aanvaarden van economische ontreddering in 
een groot deel van Europa. 
Wanneer men de positie van de Oslo~staten beziet, is het 
duidelijk, dat zij daaronder in de eerste plaats zullen lijden, 
mèt het Duitse volk. 
Terwille dus óók van de nationale economie is het de taak 
van Nederland te waarschuwen tegen - en zo mogelijk te 
waken voor - bepalingen in het vredesverdrag, welke het 
economisch herstel belemmeren. 
En meer nog dan "Nederland" heeft de Nederlandse sociaal~ 
democratie - als deel van de internationale sociaaLdemo~ 
eratie-hier een taak. Het zijn hààr beginselen, die voor een 
deel de inzet van deze oorlog vormen, het zijn dezelfde 
beginselen van vrede, vrijheid en welvaart, die nog meel' 
stl'aks de inzet van de Vl'ede zullen vormen. 
Europese Planhuishouding? Accoord! Maar dan op demo:: 
cratische basis en in internationale socialistische geest. 
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DE TAAK van de internationale 
organisatie van de arbeid 

na de oorlog 
* 
DOOR E. KUPERS 

\\Te schreven 1919. In Parijs werd de conferentie ter bespre" 
king der preliminairen voor de vrede, welke conferentie 
samengesteld was uit gevolmachtigden van de Geallieerden, 
gehouden. Deze conferentie benoemde in haar zitting van 
31 Januari 1919 een speciale commissie voor de internationale 
Arbeidswetgeving. 
De overwinnaars van de wereldoorlog begrepen, dat de tijd 
was aangebroken, om althans een deel van de beloften, 
tijdens de oorlog aan de arbeiders gedaan, tot werkelijkheid 
te brengen. Had Lloyd George niet de befaamde uitdrukking 
gebezigd, dat Engeland na de vrede een land zou worden 
"fit for heroes to live in"? Hij was de enige staatsman niet 
uit die tijd, die .zich op een dergelijke wijze had uitgelaten. 
Ook de arbeidersbeweging zelf had zich op dit gebied niet 
onbetuigd gelaten. Tegenover de ontzaglijke offers, die de 
arbeidersklasse had gebracht, stelde zij de eis, dat er na de 
oorlog op uitgebreide schaal sociale hervormingen tot stand 
gebracht moesten worden. 
Reeds enkele maanden na het uitbreken van de oorlog had 
het Amerikaanse Vakverbond in zijn congres te Philadelphia 
een resolutie aangenomen, waarin het bestuur werd gemach" 
tigd een congres van de georganiseerde arbeiders der ver" 
schillende landen bijeen te roepen op hetzelfde tijdstip en in 
dezelfde stad, waar de officiële vredesconferentie aan het 
einde van de oorlog gehouden zou worden met het doel, de 
broederlijke relaties tussen de arbeiders te herstellen, de 
belangen der arbeiders te beschermen en er aldus toe mede 
te werken, de grondslagen te leggen van een meer duurzame 
vrede. 
In de Franse vakbeweging. werd dit denkbeeld met instem" 
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ming ontvangen en op initiatief van het Franse Vakverbond 
kwamen in Juli 1916 in de Engelse stad Leeds afgevaardigden 
van de vakbeweging uit de geallieerde landen Engeland, 
Frankrijk, België en Italië bijeen, waar een program van 
sociale hervormingen werd vastgesteld, dat later bekend 
werd onder de naam van het Program van Leeds. 
In October van het volgende jaar (1917) werd te Bern een 
bijeenkomst gehouden van vertegenwoordigers der vab 
beweging uit Duitsland en Oostenrijk, benevens uit een 
aantal neutrale landen, waar eveneens eisen op het gebied 
van de sociale wetgeving werden ~eformuleerd. Eén van de 
eisen was, dat de Internationale Vereniging tot Wettelijke 
Bescherming der arbeiders, waarin het Internationaal Ver~ 
bond van Vakverenigingen vertegenwoordigd zou moeten 
zijn, als een door het Vredesverdrag officieel te erkennen 
lichaam moest worden beschouwd. 
Op 5 Februari 1919 kwamen de afgevaardigden uit de vah 
beweging - ook Frankrijk en Engeland waren vertegenwoor~ 
digd - opnieuw bijeen. Ook op dit congres werd een aantal 
eisen gesteld, o.a. de s~urendab. 
In een door het congres uitgegeven manifest trekt de volgen< 
de zinsnede de aandacht: de minimum arbeidsvoorwaarden, 
die reeds in verscheidene landen worden toegepast, zullen 
internationaal tot aanwending moeten worden gebracht en 
dienen te worden ingelast in het Vredesverdrag, bij wijze 
van een internationaal "labour charter", d.w.z. een Grondwet 
van de Arbeid. Oeze eis van het I.V.V. is niet ingewilligd. 
In de commissie, ingesteld door de Vredesconferentie, was 
het grote verschilpunt, of het Vredesverdrag wel of niet een 
"Labour Charter" zou bevatten, m.a.w. of het Vredesverdrag 
de arbeiders onmiddellijk na het sluiten van de vrede 
bepaalde rechten zou toekennen of niet. 
De voorstaanders betoogden, dat nu het ogenblik was aan~ 
gebroken de beloften, tijdens de oorlog gedaan, na te komen. 
De tegenstanders meenden, dat niet verder gegaan moest 
worden dan de organisatie in het leven te roepen, die zo 
spoedig mogelijk het tot stand komen van internationale 
sociale wetgeving zou bevorderen. 
Deze laatste opvatting heeft gezegevierd. In de plaats van 
wettelijke verplichtingen, kwam een soort geloofsbelijdenis 
tot stand, prachtig geformuleerd en overvloeiend van arbei< 
dersvriendelijkheid, maar die desalniettemin geen der staten 
bond. 
De organisatie, waarvan hier sprake is, was de Internationale 
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Organisatie van de Arbeid te Genève. Haar belangrijkste 
taak was, het tot stand brengen van internationale sociale 
wetgeving. 
In arbeiderskringen heerste diepe teleurstelling over dit 
povere resultaat. Men vergeleek de eisen van het program 
van Bern (1919) met hetgeen in werkelijkheid verkregen was. 
Hetgeen met de oprichting van de I.O.A. was bereikt bleef 
verre onder datgene, wat de arbeiders hadden verlangd. 

Wij zijn thans 20 jaren verder. Wanneer wij de vraag stellen, 
of hetgeen in 1919 werd bereikt van betekenis is geweest, 
kan het antwoord niet anders dan toestemmend luiden. Het~ 
geen verkregen werd betekende een grote stap vooruit. De 
vakbeweging; die in vele landen nauwelijks of in het geheel 
niet werd erkend door de regeringen en de werkgevers, werd 
als een integrerend deel van de nieuwe organisatie erkend, 
die immers opgebouwd was uit drie zelfstandige groepen, 
Regerings~, werkgevers~ en werknemersafgevaardigden, die 
onafhankelijk van elkaar op de Internationale Arbeidscon~ 
ferentie te Genève het woord konden voeren of hun stem 
uitbrengen over de aan de orde zijnde onderwerpen. 
Belangrijk werk heeft de I. O.A. verricht en de op de Arbeids~ 
conferenties aangenomen conventies hebben tot gevolg ge~ 
had, dat in een aantal landen sociale wetten tot stand 
kwamen, of bestaande werden uitgebreid. 
Maar de ontwikkeling staat niet stil. In de afgelopen 20 jaren 
zijn leemten in de organisatie ontdekt, die weggenomen 
moeten worden, om het apparaat beter te doen function~ 
neren. Maar daarnaast komt de vraag naar voren, of aan de 
I.O.A. geen nieuwe bevoegdheden moeten worden gegeven, 
om daardoor beter aan haar doel te kunnen beantwoorden. 
Dwingende bevoegdheden bezit de I.O.A. niet. Wanneer ee}.l 
conventie met ~ meerderheid van stemmen is aangenomen, 
hangt het van de Regeringen der aangesloten landen af, of 
een conventie al of niet geratificeerd zal worden. De enige 
verplichting, die de Regeringen hebben, is een aangenomen 
conventie of aanbeveling binnen de tijd van 12 maanden, of 
in bijzondere gevallen 18 maanden, aan het parlement vom 
te leggen. Dat is alles. Heeft de regering geen zin iets te doen 
en het parlement denkt er net zo over, dan gebeurt er verder 
niets en blijft de conventie een dode letter. De practijk heeft 
dan ook aangetoond, dat een belangrijk aantal van de 
regeringen, die lid zijn van de I.O.A., zich van de genomen 
besluiten niets aantrekt. Ik spreek er nu maar niet van, dat 
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er ook regeringen zijn, die een conventie wel ratificeren, 
maar. haar niet naleven, o.a. door het ontbreken van een goed 
ingerichte arbeidsinspectie. 
Hier zit ongetwijfeld een zwakke plek in de internationale 
arbeidsorganisatie. Wanneer men de statuten van de I.A.O. 
gaat herzien, dan zullen deze zodanig gewijzigd dienen te 
worden, dat zij voor de bij de instelling aangesloten landen 
de verplichting inhouden, onder bepaalde voorwàarden door 
de Conferenties aangenomen conventies, in hun landen toe 
te passen. Hoe de nieuw uit te werken procedure moet zijn 
is een andere kwestie. waarop ik in dit· artikel niet nader 
behoef in te gaan. 
Bij de oprichting van de I.O.A. dienden sommige leden 1

) in 
het Comité van de Vredesconferentie, in de aanvang van dit 
artikel vermeld, voorstellen in om in het V redesverdrag zelf 
een aantal punten op te nemen op het gebied van de sociale 
wetgeving, o.a. de s~urendag, vrijheid van vereniging en ver~ 
gadering, opheffing huisarbeid en beperking vrouwen~ en 
kinderarbeid. 
De inleiding, die aan deze punten voorafging, luidde: "De 
Hoge Verdragsluitende partijen verklaren, dat in alle staten 
de volgende principes erkend, ingevoerd en in stand gehow 
den zullen worden." 
Anderen meenden dat de souvereiniteit der staten door het 
vastleggen van bepaalde sociale wetten in het Vredesverdrag 
in het gedrang zou komen en dat men slechts een apparaat 
moest crëeren ter bevordering der sociale wetgeving. Deze 
laatgte opvatting behield de overhand en de tegenwoordige 
constitutie bevat dan ook slechts een verklaring "dat er 
methoden en beginselen zijn voor het regiemeuteeren van 
arbeids',-oorwaarden, naar welker toepassing alle industrieele 
gemeer1schappen moeten streven, voor zoover de bijzondere 
omstandigheden waarin deze zich mochten bevinden, zulks 
toelaten." 
Naar mijn mening zal men in de nieuwe constitutie enige 
dezer grondbeginselen dienen vast te leggen, die zullen moe~ 
ten gelden voor alle landen, zonder uitzondering, die tot het 
het lidmaatschap der I.A.O. wensen toegelaten te worden. 
Ten eerste het Recht van Vereniging en V er gadering voor 
alle werknemers - een beginsel dat feitelijk ten grondslag 
ligt aan de tegenwoordige organisatie, zonder dat dit even~ 
1 ) Gompers van het Amerikaanse, Jouhaux van het Franse en Cabrini van 
het Italiaanse Vakverbond, die in de delegaties van hun regeringen naar 
de Vredesconferentie waren· opgenomen. 
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De oorlog als verwoester van cultuurgoederen (uit: "El Socia/ista", Madrid) 

wel in de statuten onomwonden tot uitdrukking wordt ge• 
bracht - en ten tweede het Recht op Arbeid voor iedereen 
die werken wil, respectievelijk het recht op steun wanneer de 
arbeider, onafhankelijk van zijn wil, geen arbeid verkrijgen 
kan. 
Voorts dienen de nieuwe statuten te voorzien in de mogelijk~ 
heid rr1aatregelen te treffen ter bescherming tegen oneerlijke 
concurrentie, waardoor de sociale maatregelen in de landen 
die bij de I.A.O. zijn aangesloten, in gevaar worden gebracht 
of de sociale vooruitgang kan worden belemmerd, van de 
zijde. dier landen, die buiten de ·organisatie blijven of tegen 
die aangesloten landen die weigeren mochten de aangenomen 
conventies in toepasing te brengen. 
Twintig jaren zijn sedert de oprichting van de Internationale 
Arbddsorganisatie voorbij gegaan. In vele landen bemoeien 
de regeringen zich in veel sterker mate dan· voorheen het ge• 
val was met het sociale en economische leven. Zij reguleren 
de productie en distributie, de in• en uitvoer. Wij zien dit 
regeringsingrijpen in het bijzonder in deze tijd van oorlog en 
mobilisatie. Het is vrijwel zeker, dat vele van deze maatrege~ 
len ook na de oorlog van kracht zullen blijven. In steeds bre• 
der krîngen van de bevolking dringt het besef door, dat de 
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belangen van het individu moeten wijken· voor het algemeen 
belang. 
Het is m.i. noodzakelijk, dat deze lijn ook op internationaal 
gebied wordt doorgetrokken. 
Toen de I.O.A. werd opgericht, kreeg zij uitsluitend een 
taak op sociaal terrein. Vraagstukken van economische aard 
liggen buiten haar bevoegdheid. 
De ervarirrg heeft echter geleerd, dat deze basis te smal is 
voor een bevredigende oplossing van de vraagstul<ken, waar~ 
voor wij zijn geplaatst. Niemand zal tegenwoordig de nauwe 
sam_enhang ontkennen van economische en sociale vraag~ 
stukken. Wanneer wij ons met succes willen bezighouden 
met s,ociale vraagstukken, dan is het onmogelijk, daarbij het 
economische aspect buiten beschouwing te laten. Niet alleen 
het ontbreken van menswaardige arbeidsvoorwaarden in 
bepaalde landen vormt een stadn~de~weg voor andere volken, 
die de wens koesteren, de arbeidsvoorwaarden in het eigen 
land te verbeteren - zoals de grondwet van de Internatio~ 
nale Arbeidsorganisatie zegt - er is een groot aantal andere 
factoren, welke tegenwoordig de verbetering van de toestand 
der arbeiders in bepaalde landen belemmeren of onmogelijk 
maken; factoren, welke een economisch karakter dragen, 
zoals exportpremies, geheime en openlijke subsidies, voor~ 
keurs~vrachttarieven, enz., welke een grote rol spelen in de 
internationale concurrentiestrijd. De arbeiders zijn dienten~ 
gevolge geïnteresseerd in economische vraagstukken en de 
tijd is gekomen, om de Internationale Arbeidsorganisatie op 
een bredere grondslag te plaatsen en haar bemoeiingen uit 
te breiden tot de economische vraagstukken. 
Daarom zal de outillage van de I.O.A: moeten worden uit~ 
gebreid. Een speciale afdeling zal zich hebben bezig te 
houden met vraagstukken betreffende de productie en distri~ 
butie van al die grondstoffen en producten, waarvoor een 
internationale markt bestaat, zoals steenkolen, ijzer en staal, 
textiel, enz. 
Dit zou het lichaam kunnen worden, om een internationale 
regeling voor te bereiden inzake de verdeling van grondstof~ 
fen, om daardoor tot een betere verstandhouding tussen de 
volken te geraken. 
Thans is de I.O.A. een onderdeel van de Volkenbond, waar• 
van helaas gezegd moet worden, dat zijn gezag sterk geleden 
heeft. Verscheidene landen hebben zich uit de Volkenbond 
teruggetrokken, maar zijn lid gebleven van de I.O.A. Dit is 
o.a. het geval met Brazilië en Chili, terwijl de Verenigde 
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Staten van Noord~Amerika wel aangesloten zijn bij de 
LO.A., maar niet bij de Volkenbond. 
De vraag klemt, of het niet beter is de banden met de Vol~ 
kenbond geheel door te snijden en van de I.O.A. een vol~ 
komen onafhankelijke instelling te maken. 
Ik heb hierboven een aantal punten van princiële aard aan~ 
gesneden, die m.i. waard zijn; aan een spoedige bestudering 
door de I.O.A. zelf te worden onderworpen. In de Raad van 
Beheer van dat lichaam heb ik ze eveneens aan de orde 
gesteld. 
Daarnaast vragen nog andere vraagstukken van practisch 
belang de aandacht. Het is m.i. vanzelfsprekend, dat de 
I.O.A. een van de lichamen moet zijn, welke geroepen zullen 
worden aan. een toekomstige Vredesconferentie deel te 
nemen. Een van de problemen, die daar besproken zullen 
worden is, op welke wijze de oorlogsindustrie kan worden 
omgeschakeld in de vredesindustrie, m.a.w., door welke 
maatregelen de millioenen en millioenen uit de militaire 
dienst terugkomende arbeidskrachten bij hun terugkeer in de 
burgermaatschappij weer aan een bestaan geholpen kunnen 
worden. Opnieuw zal dan de vraag van een verdere werk~ 
tijdverkorting, de uitvoering van internationale openbare 
werken en het vraagstuk van de landverhuizing naar Over~ 
zeese Gewesten, waarover reeds zo vaak gesproken is op de 
Internationale Arbeidsconferenties, aan de orde worden 
gesteld. 
De voorbereiding en bestudering van deze vraagstukken 
dient reeds nu ter hand te worden genomen. 
De heer Butler, de vorige Directeur van de I.O.A., heeft eens 
geschreven, dat de taak van het organiseren van de vrede 
ons kan overvallen als een dief in de nacht. 
Een herhaling van 1919 moet worden voorkomen, toen de 
volken volkomen onvoorbereid voor de gevolgen van de 
wereldoorlog kwamen te staan, met al de droevige resultaten 
daaraan verbonden. 
Het is te hopen, dat Europa niet voor de tweede maal voor 
een dergelijke catastrophe komt te staan. 
Ik heb hiermede in grote lijnen de toekomstige taak van dG 
I.O.A. geschetst. Indien dit verwezenlijkt mocht worden, zal 
haar taak zeer belangrijk worden uitgebreid. Maar m.i. is de 
I.O.A. hiervoor het aangewezen lichaam, dat ook in deze 
oorlogstijd zijn bestaansrecht heeft bewezen en een levend 
organisme is gebleken. 
En wanneer het de Staatslieden van de grote landen ernst is 
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met de woorden over een betere samenleving,. die zij als 
resultaat van deze oorlog tot stand willen brengen, dan is 
daarvoor een lichaam als de I.O.A. onontbeerlijk. 
Het was de Engelse Minister van Marine, Winston Churchill, 
die begin October 1939 in een radiorede zeide: 
"Ik twijfel er niet aan, of wij hebben de kracht, om een goede zaak voor~ 
waarts te brengen en de barrières af te breken, die staan tussen de arbei~ 
dende klasse van elk land en een vrij en welvarender leven", 

terwijl een ander welbekend staatsman, de heer Henry Mor
genthau Jr., Minister van Financiën van de Verenigde Staten, 
in een onlangs geschreven artikel zegt: 
"Het moet mogelijk zijn, om met behoud van onze democratische vrij~ 
heden voor het Amerikaanse volk het meest fundamentele recht - dat 
op arbeid - te verzekeren, hetgeen verband zal houden met het ont~ 
wikkelingspeil en de 11Qedanigheden, en dit alles onder omstandigheden, die 
verenigbaar zijn met menselijke waardigheid en tegen lonen, die een aan~ 
vaardbare levensstandaard mogelijk maken. Het moet mogelijk zijn, onze 
economie zo te organiseren, dat er bestaanszekerheid voor allen zal zijn." 

En de pas afgetreden Minister van Voorlichting in Frankrijk, 
de heer Giraudoux, die daarbij ongetwijfeld sprak namens 
de regering, zei op 22 Februari 1940 voor de radio: 
"Wij moeten niet, als in 1918, de vrede als een eindpunt beschouwen, maar 
als een begin, waarna wij een modern Frankrijk zullen moeten opbouwen, 
waarin gij niet meer door werkloosheid wordt bedreigd, en tegen winst• 
zoekers en parasieten wordt beschermd .. Niet een vijf~ of tienjarenplan 
moet worden uitgewerkt, maar een plan voor de eeuwigheid. Wij zijn 
daartoe in staat. De inspanning van ons leger, dat grote werken uitvoert, 
bewijst het en deze inspanning kan ook voor vredesdoeleinden worden 
gebruikt. De regering tracht daarvoor het apparaat te scheppen. 
Dan zullen wij geen land meer onbebouwd laten, ·maar het onontgonnen 
land aan de gedemobiliseerde soldaten geven. De arbeider zal beschermd 
moeten worden tegen de machine, hij zal ov:er grote moderne woningen 
moeten beschikken. Allen zullen daaraan kunnen meewerken, technici, 
architecten, handwerkslieden en bankiers om van Frankrijk een modern 
land te maken. Dat is ons werkelijk oorlogsdoel, onze toekomst." 

\Vanneer hetgeen deze· drie staatslieden hebben gezegd, meer 
is dan woorden en nogmaals woorden, dan is het mogelijk. 
dat een betere samenleving uit deze oorlog te voorschijn zal 
komen, een samenleving, die gebaseerd zal zijn op inter~ 
nationale samenwerking en die de sociale rechtvaardigheid 
tot richtsnoer zal hebben, zoals in het voorwoord van 
deel XIII van het Vredesverdrag van Versailles is omschre~ 
ven, maar dat helaas niet tot werkelijkheid is gebracht. 
Het is te hopen, dat allen, die daartoe in staat zijn, hun 
uiterste krachten inspannen om te voorkomen, dat voor de 
tweede keer het begrip "sociale rechtvaardigheid" tot een 
ijdel woord wordt . 
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De toekomstige 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

uitrusting van de 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -olkenbond 

DOOR tviR. J. P. DE KANTER 

Het eist toch eigenlijk wel moed over dit onderwerp te 
schrijven. Een paar ontwerpen van dit artikel zijn ook al 
weer in de pruliemand verhuisd. Ik weet wel, reeds in 1915 
en volgende jaren begon men over de toekomstige Volken~ 
bond te denken en te schrijven, maar wie zegt mij of ook 
toen een dergelijke innerlijke aarzeling niet moest worden 
overwonnen. Om den beste te noemen: in het verzameld 
werk van Van Vollenhoven, die toch al vele jaren met inter~ 
nationaae vraagstukken bezig was, die in 1913 zijn "plan" 
had gepubliceerd, vindt men dat zeker terug; eerst in 1916 
hervatten zijn internationale geschriften die begeesterende 
loop. Wij zijn geneigd onze tijd als moeilijker te zien; of dit 
waar is moeten wij in ons zelf en straks in de geschiedenis 
vinden. In de jaren 1914 stond men voor een leegte, wij 
staan voor een ruïne. Noch het een, noch het ander is op~ 
wekkend, men moet wat durf bijeenrapen om voort te gaan. 
Daarvan spreekt de mij opgegeven titel. Het is immers op 
zichzelf niet zeker of de naaste toekomst, daarmee wil ik 
zeggen de toekomstige vrede, die immers wel eens zal 
komen, nog ruimte voor een Volkenbond, laat staan een toe~ 
geruste, bieden zal. De koelheid waarmee men in de verbor~ 
gen toekomst moet wagen te denken gebiedt dit te oudere 
kennen. Er zijn verschillende gevallen denkbaar en niet on~ 
mogelijk, waarbij voor een min of meer nabij verschiet alle 
gedachte aan een toegeruste Volkenbond overbodig mag 
heten; enkele daarvan zijn niet eens geheel afgrijselijk. Maar 
dat alles kan terzijde blijven als de opgave luidt: gesteld 
een toe te rusten Volkenbond; hoe zal deze dan moeten zijn. 
Niet echter dat het de bedoeling zal zijn een theoretisch 
bouwsel op te trekken waarin de ideaai~constitutie der 
wereldsamenleving gegeven is. Zeker heeft ook dergelijk 
werk zijn zin en waarde, maar van mij wordt, meen ik, toch 
iets anders gevraagd. Enerzijds verzet tegen de moedeloos~ 
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heidom het ogenblik, anderzijds geen wegzwevende verheel'" 
dingsvlucht. Ik moet mij trachten voor te stellen in welke 
vorm, als straks een vrede gesloten wordt die voor een toe~ 
geruste Volkenbond ruimte biedt, dan, met de wetenschap 
van vroeger falen, in de erkenning van gebrokenheid, een 
dragelijk samengaan van hoger ideaal en lager werkeHjkheid 
tot stand kan worden gebracht. Als men dit als mogelijk 
erkent, kan men over die vorm nog aanmerkelijk in oordeel 
verschillen. In bescheidenheid heb ik daarover ook wel enige 
gedachten; ik wil niet zeggen dat het de beste zijn; het 
oordelen staat mij niet toe. Ik wil hier trachten dat te geven 
waarover men het in redelijkheid wel eens zou kunnen zijn; 
met enige critiek ook tegenover mij zelf te staan. Het is dus 
best mogelijk, dat ik nog wel het een en ander meer zou 
willen, dan ik hier neerschrijven zal; anderzijds wil ik niet 
beweren dat het neergeschrevene critiekloos zou kunnen 
worden aanvaard. 
Een toegeruste Volkenbond heeft één hoofddoel, dat men 
vandaag den dag haast vergeten zou: het is een vredes"' 
organisatie. De huidige Volkenbond was bepaald niet ge~ 
sticht om nu eens een plaats te bieden waar de heren 
elkander gemakkelijk en periodiek konden ontmoeten en 
spreken, al heeft ook dat zijn waarde. De hutdige Volken" 
bond was gesticht om in de toekomst oorlog te verhoeden. 
Dat is niet geschied en daarom spreken wij nu van een toe" 
geruste Volkenbond, waarmee wij te verstaan geven dat de 
huidige onvoldoende toegerust was. Anderen zeggen, dat de 
Volkenbond al te veel was toegerust, maar mij is dat nooit 
duidelijk geworden, hoe een dergelijke .nog minder toegeruste 
Volkenbond een oorlog wèl zou hebben verhoed en dus niet 
gefaald zou hebben. Omdat ik dat niet weet, kies ik dus een 
beter toegeruste Volkenbond, want het mindere of het niets 
brengt mij ook niet aan het doel. 
Dit alles gaat dus uit van de gedachte, dat oorlog inderdaad 
verhoed kan worden. En ook van die, dat de neiging, om het 
nu maar eens kleurloos te zeggen, bestaat om wel oorlog te 
voeren. Deed niemand het, dan behoefde men zich over de 
verhindering geen ogenblik het hoofd te breken. 
Een organisatie tot verhoeding van oorlog, en dat mag men 
wel goed bedenken, keert zich dus tegen het verschijnsel 
van oorlog, neemt dit verschijnsel als een gegeven aan. Dat 
is droevig, maar waar. Dit betekent ook, dat het verzet, 
dat een dergelijke organisatie bieden wil, zich in de eerste 
plaats tegen het verschijnsel richt. Het is natuurlijk van veel 

354 



gewicht om te weten wat de oorzaken van oorlog zijn: is het 
des mensen of der staten slechte inborst, zijn het zekere 
sinistere belangen die tot oorlog drijven, is oorlog saam~ 
geweven met een maatschappelijk stelsel? Wie de een of de 
andere, of meerdere tezamen, van dergelijke oorzaken meent 
te onderkennen, kan en moet zich daartegen natuurlijk rich~ 
ten. Ik stel mij hierin maar geen partij; de organisatie die 
een toegeruste Volkenbond bieden wil, is niet in de eerste 
plaats gericht op het wegnemen van dergelijke oorzaken. 
Mogelijk draagt zij tot hun verdwijnen bij; maar ik meen, 
dat een organisatie als waarover wij hier onze gedachten 
laten gaan, zich in de eerste plaats tegen het verschijnsel 
richt. 
Menigeen zal dit zeer onbevredigend vinden. Ik hoor u al 
zeggen: wat hier vredes~organisatie wordt genoemd, is alleen 
maar niet~oorlogs~organisatie en heeft met vrede, die een 
zekere welgeordendheid veronderstelt, bitter weinig uit~ 
staande. Dit is waar. Maar vergeet dan niet, dat wij op het 
ogenblik geen van beide hebben. Wij hebben alleen oorlog. 
Dat is zo erg, dat ik eerst eens wil beramen een nieboorlog~ 
organisatie te maken, en als er dan geen oorlog meer is, zal 
ik eens aan vrede denken. Daarover kom ik nog wel nader 
te spreken. 
Dit zich keren tegen het oorlogsvel'schijnsel in de eerste 
plaats, geeft een meer uiterlijk gerichte ordening. De zwakte 
die daarin schuilen mag wordt weggenomen doordat die 
uiterlijke orde afdwingbaar is te stellen. De innerlijke kracht 
die een dergelijke uiterlijke niet~oorlog~orde toekomt om 
haar tot vrede~orde te doen overgaan, vinde zij in de mate 
dat zij rechtvaardigheid, zedelijk waardige orde, weet te be~ 
reiken en te handhaven. 
Voorlopig is oorlugzuchtigheid ons gegeven. Een oorlog 
wordt gevoerd om hem te winnen. Daar stelt men zich iets 
van voor, zij het dat de uitslag aan de verwachting niet be~ 
antwoordt. De organisatie moet dus de als mogelijk gedachte 
gunstige uitslag onmogelijk maken, moet derhalve tegen den 
oorlogmaker, die al zijn krachten te hoop brengt, een on~ 
weerstaanbare macht plaatsen. Iedere organisatie die dat 
niet doet, kan zeker zijn te mislukken. Hier kan men enige 
wegen kiezen. Men kan die macht laten bestaan uit stille 
krachten: moreel verzet, publieke opinie; zij bereiken niets 
tegen wie er niet om geeft. Men kan feitelijke macht aan~ 
wenden en de toepassing daarvan van de veronderstelde wil 
van bedreigden - misschien zijn dat, en per definitie kan 
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men het maken, alle andere leden der statensamenleving -, 
het sanctie~stelsel, dat natuurlijk zo slecht mogelijk werkt 
als men het tevoren niet organiseert. In ieder geval werken 
zij eerst achteraf en dragen zij niet voldoende tot veiligheid 
en ontwapening bij. Men kan tenslotte deze macht tevoren 
deugdelijk organiseren: de vorming van een internationale 
politiemacht. 
Deze kan men zich in hoofdzaak op twee manieren gevormd 
denken: uit ad hoc bijeengebrachte contingenten of als een 
tevoren bereid staande organisatie. 
De Volkenbond koos, voor zover zij koos, het eerste stelsel. 
Dit bevat echter weer de factor goede wil, en men doet 
beter daarop niet te rekenen. Als de nood het hoogst is 
ontbreekt die wil, zien wij nu wel, het meest. De technische 
problemen zijn ook groot in dat geval. 
Dus eerste uitrusting van een toekomstige Volkenbond: een 
deugdelijk tevoren georganiseerde internationale politie~ 
macht, bestemd tot het weren van agressie. De vorming van 
zulk een macht behoort thans tot de technische mogelijb 
heden; deskundigen staan u daarvoor voldoende in. Bespre; 
king van andere dan algemene aspecten is echter niet nodig. 
Van die algemene mogen er echter enige genoemd worden. 
De huidige staten onderhouden hun strijdmachten, naar zij 
zeggen, alleen tot defensieve doeleinden. Bij sommige moge 
dat waar zijn, andere staan in de verdenking ook agressie 
niet te schuwen. In ieder geval is het verdedigend apparaat 
niet zo fundamenteel van het aanvallend te onderscheiden, 
dat zelfs al zou ieder zich alleen verdedigen willen, aanval 
uitgesloten ware. Het ligt in de lijn met mogelijkheid van 
aanval rekening te houden. Dit leidt. tot niets anders dan 
opgevoerde bewapening. Alleen de vorming van een inter~ 
nationale hulpmacht die zich tegen den mogelijken, en 
iederen mogelijken, aanvaller keert kan die ban doorbreken. 
Als eerste uitvoeringsvorm kan zij het karakter van een 
algemene strategische reserve dragen; daaruit groeit dan 
weer, ook door voortschrijdende ontWapening, in ieder geval 
der deelnemende staten, een duidelijker afgetekend inter> 
nationaal eigen karakter. 
Alleen op die manier is de veiligheid die anders steeds 
tevergeefs gezocht wordt, te verkrijgen. Deze verkregen 
veiligheid brengt de mogelijkheid van ontwapening mede; 
tevens maakt deze centralisatie der veiligheidsbescherming 
- in omvang immers bepaald door de maximaal te ver~ 
wachten tegenstand- het dan weer nwgelijk dit apparaat te 
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beperken. Daar waar uiterlijke orde heerst legt ieder de 
wapenen af; een geringe, maar tot krachtig optreden even~ 
tueel bereide uitvoerende macht, handhaaft de orde. Als 
in een Amerikaanse stad ieder burger met schiettuig in 
de zak loopt - of alleen maar de misdadigers dat doen -
moet de politie veel groter en veel zwaarder bewapend zijn, 
dan elders, waar de mensen toch niet zo heel veel beter, 
maar minder zwaar bewapend, zullen zijn. 
\Vat hier is neergeschreven is een zeer belangrijk gevolg 
van een dergelijke organisatie. Zelfs zo belangrijk, dat veel 
andere daarbij naar de achtergrond verdwijnen. 
Het is b.v. een geliefd thema geweest om te zeggen, dat een 
dergelijke macht toch maar oorlog voeren zou. Als dit uitgaat 
van de oprechte overtuiging van eerbied voor het leven, stel 
ik daartegenover, dat dan het leven als een absolute waarde 
wordt gesteld, wat in wezen goddeloos is. Buiten God is 
alle waarde relatief. De mens, in zijn gebrokenheid, heeft 

·niets dat tot het menselijke behoort absoluut te stellen. De 
mens moet telkens kiezen tussen twee kwaden en dan meen 
ik hier het mindere kwaad te kiezen. 
Het komt ook voor, dat dezelfde opmerking gemaakt wordt, 
echter zonder te getuigen van een opmerkelijk inzicht. Het 
is alleen maar flauw om van iemand, die zoekt naar een 
weg om aan de mensheid het leed van tomeloze oorlog te 
besparen, het verwijt te maken dat hij toch eigenlijk oorlog 
wil. Men zou dat vooreerst moeten waarmaken, en dat 
kan men nooit, omdat de ervaring ontbreekt. Er is ook reden 
het tegendeel aan te nemen. Natuurlijk is het ook niet zo, 
dat men dit willende, toch eigenlijk op oorlog uit is; ik ben 
alleen bereid een mogelijk leed en onheil te kiezen om dè 
zekerheid van groter leed en onheil af te wenden. Jammer 
genoeg kan ik dat alleen doen door toch weer de mogelijb 
heid van onheil te brengen. · 
De sterkte van een dergelijke macht richt zich naar de te 
verwachten tegenstand. Dit kan tevens medebrengen een 
zekere regionale bepaaldheid. Op het ogenblik is het b.v. 
nog zo, dat vrede in WesbEuropa practisch vrede in de 
wereld betekent. Een geunificeerd \VesbEuropa zou de 
gehele wereld in vreze kunnen houden. Dat betekent dan 
ook, bij \Velke staten het grote belang bij een dergelijke 
macht thans nog ligt, en dit niet alleen, maar ook dat het 
wenselijk kan zijn de werking van een dergelijke macht 
voorlopig tot een dergelijk gebied te bepalen. 
Dit raakt trouwens aan een verwant probleem in de Volken~ 
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bond. Men heeft geklaagd, dat de Volkenbond niet tot zijn 
doel gekomen is, omdat hij niet de gehele wereld omvatte; 
men zegt dan wel, dat allereerst de Volkenbond universeel 
moet worden. Ik ben zo vrij te betwijfelen, of een universele 
Volkenbond, zonder toerusting, tot enig beter resultaat zou 
zijn gekomen dan de niet~universele. Laat men mij maar 
eens zeggen waarom. Als er dingen gebeuren, die men niet 
wil, wordt er nog niets anders, doordat elk en een iegelijk 
zegt dat het niet mag; men moet verhinderen, en de beste 
woorden en meest universele afkeuring hebben nog nooit 
iemand, mens of staat, belet zijn zin door te zetten. Als 
het anders was, lazen wij nooit van n"loord in de courant, 
het opzettelijk met voorbedachte raad iemand doden. 
Zo is er ook niets veranderd, toen alle staten de oorlog 
plechtig als instrument van nationale politiek hadden aL 
gezworen. Men is rustig doorgegaan en men kon eigenlijk 
ook niet anders. 
Na tuurlijk zie ik ook liever een universele Volkenbond dan 
een nietmniversele, maar eerst wil ik, universeel of beperkt, 
een daadkrachtige Bond zien. Ik was al blij als eens een 
stuk wereld gepacificeerd werd, en dat kan nu eenmaal niet 
met toverformules, maar alleen met daden. Het is beter 
minder universeel en vereend te zijn, dan universeel en 
verlamd. 
Zelfs bij universaliteit zal men wel tot regionalisatie moeten 
komen. Het is wel niet zo, dat onorde, anarchie, in een 
bepaald gebied een ander gebied volkomen koud kan laten, 
daarvoor is de wereld reeds te zeer een productie~eenheid. 
Maar het is nog wel zo, dat de grot~re belangen - en het 
belang bij niet~oorlog is het grootste - min of meer in 
bepaalde gebieden liggen, al gaan er banden van het een 
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tot het arrder. China zal we1mg interesse hebben bij 
.Palestina. Finland bij Uruguay. Globaal zou men dergelijke 
kringen kunnen hebben als WesbEuropa, Noord~ en Zuid~ 
Amerika, het nabije Oosten, Afrika, het verre Oosten. 
Bevoegdheden moeten dat uitmaken; redelijk is het, dat het 
belang bij orde, en dus de daarvoor te getroosten opoffe~ 
ringen, geringer zijn bij gebieden die weinig met elkaar van 
·doen hebben. Streng gescheiden zullen de gebieden niet 
kunnen zijn; zij vallen over elkaar heen. 
Misschien moet er eerder een andere universaliteit zijn. Het 
heeft n.l. geen zin op papier te decreteren, dat oorlog ergens 
in de \Vereld alle staten aangaat - zo min als het zin heeft 
oorlog alleen op papier af te zweren- als staten van mening 
kunnen zijn, dat oorlog ergens in de wereld hen niet aangaat. 
Of niet voldoende aangaat; dit alles terecht of ten onrechte. 
Naar alle waarschijnlijkheid toch het laatste; gaat toch 
inderdaad oorlog ergens in de wereld wèl alle staten aan. 
De andere universaliteit heeft dus de zin, dat de staten dit 
vatten; betekent een instelling ten opzichte van wereld~ 
samenlevingsvraagstukken, die anders is dan de gebruike~ 
lijke, een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Der~ 
gelijke universaliteit ware wel na te streven. 
Bijzorrder lastig is echter daaraan uitdrukking te geven. 
Lippendienst aan dergelijke universaliteit is onvoldoende, 
want zij moet bestand zijn tegen beproeving, zich kunnen 
tonen als het geval zich voordoet. Het positief criterium 
ligt in de bereidheid tot daadwerkelijke uitvoering geven 
aan de vorming van een internationale politiemacht. Wie dit 
doet, trekt zichzelf de tot agressie dienende slagtanden uit. 
De internationale politiemacht, is zij eenmaal gevormd, heeft 
baar eigen leven en behoeft van de wil der staten niet meer 
afhankelijk te staan. 
Dit is gélukkig: want een negatief criterium, de aanduiding 
van wie onwaardig zou zijn tot deelname, is niet aan te 
geven. Dit zou immers gelegen moeten zijn in de gedragingen 
·der staten voor de vorming der internationale politiemacht. 
Er kan twijfel zijn of dan wel enige staat, die waardigheid 
verdiend zou hebben. Zeker is, dat die waardigheid niet 
beoordeeld kan worden naar met zo goed mogelijk objectieve 
maat gemeten nationale instellingen. Zou men Frankrijk 
willen uitsluiten, omdat het geen vrouwenkiesrecht heeft, 
Zuid~Afrika omdat het rassendiscriminatie kent? 
Toch gaan anderzins nationale instellingen aan de inter~ 

.nationale orde niet geheel voorbij. Het is zeer te betwijfelen, 
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of een internationale orde zou kunnen dulden, dat een harer 
leden of zelfs een nieblid zich inwendig op zodanige wijze 
inrichtte, dat vredebreuk zo al niet doel, dan toch zichtbare 
mogelijkheid werd. Al zou de preventieve werking der 
gevestigde internationale orde hieraan waarschijnlijk perk 
stellen, denkbaar blijft het, dat deze orde, om der wille 
van haar eigen bestaan, ingrijpend zou moeten optreden. Zo 
vwrdt in een uiterlijk geordende gemeenschap niet alleen 
oorlog, maar ook poging tot oorlog aan repressie onder~ 
worpen. 
Dit is dan een directe inbreuk op de nationale souvereiniteit, 
die toch minstens zo wordt opgevat, dat het iedere nationale 
gemeenschap vrij staat zich naar eigen zin in te richten. 
Laat men echter niet denken, dat de nationale souvereiniteit 
een instelling is waarop geen inbreuk mag worden gemaakt. 
De meest volkomen uitdrukking dezer souvereiniteit is het 
recht om naar eigen inzicht oorlog te voeren; de internatio~ 
nale orde wil dat recht ontnemen; die orde is dus de· sterkst 
denkbare inbreuk op die souvereiniteit, en niets minder dan 
die inbreuk is nodig. 
Souvereiniteit wordt, als het recht tot vrije oorlogsvoering de 
staat ontnomen wordt, teruggebracht tot wat zij behoort te 
zijn: zmtonomie. En ook deze kan nog aan regelen worden 
gebonden. 
Dit alles betekent: er komt boven de staten een oppergezag. 
Een ongebondenheid wordt hun ontnomen. Of men dit nu 
superstaat noemt of Volkenbond, of hoe ook, doet er niets 
toe; men moet echter goed weten, dat bij internationale 
orde de souvereiniteit der staten aanzienlijk wordt terug~ 
gedrongen. Dit zullen zij slechts node aanvaarden. 
Is het aanvaardbaar te maken? 
Al het vorenstaande leidde nog slechts tot een statische 
wereld; namelijk tot een waarin het middel om gewenste 
veranderingen, als langs andere weg niet te verkrijgen. het 
middel van de oorlog, zou zijn afgesneden. Toch moet men 
veranderingen kunnen doorzetten. Kan dat niet meer dan is 
de wereld verstard, en bij de algemene tegenzin tegen 
opoffering der souvereiniteit, die wij wel als gegeven mogen 
veronderstellen zelfs bij een goedwillende, komt dan nog 
extra de tegenzin bij een mogelijk kwaadwillende, die zich 
de laatste kans tot doorzetting van begeerde veranderingen 
zou zien ontnomen. En van geen staat kan men a priori 
zeggen in welke categorie hij vallen zou. 
De gehele constructie hangt er dus mede vanaf, dat organen 
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worden geschapen tot redelijke oplossing van geschillen. Wil 
men een orde scheppen zonder dergelijk orgaan, dan verstart 
men de wereld en blijft de oorlogskans. Schept men een 
dergelijk orgaan, zonder tegelijk de eventuele handhaving 
van de status quo te beveiligen, dan heeft men slechts een 
instrument te meer, waarvan niet de zekerheid bestaat, dat 
het doel zal treffen, of nl. het geschil zal onderworpen 
worden en of de uitspraak zal worden nageleefd. De reeds 
bestaande rechtspraak in rechtsgeschillen is te handhaven. 
Deze bestrijkt echter juist niet het terrein hierboven weer~ 
gegeven, zij draagt evenzeer statisch karakter. Er kome dus 
een nieuw orgaan, ter billijke beslechting van belangen~ 
geschillen, in bindende vorm. 
Dit is nu juist wat het gehele systeem aanvaardbaar maakt. 
Want enerzijds biedt het de nodige veiligheid, anderzijds 
opent het de mogelijkheid bestaande grieven tot een aan: 
vaardbare oplossing te brengen. En het garandeert, dat die 
oplossing ook werkelijk tot stand komt, en geen enkele 
andere. Beide instellingen gelijktijdig geven het uitzicht 
op de bereiking van een rechtvaardige orde, waarin de in 
wezen uiterlijke, immers desnoods afgedwongen, confirmatie 
aan de regel: gij zult geen oorlog voeren of voorbereiden, 
haar innerlijke machten waardig herneemt. 
In theorie is dit alles nog heel eenvoudig. In de practijk 
allerminst. Het gaat zeer ver, want het maakt de staat onder~ 
geschikt aan hoger gezag. Het biedt, ook als men een zekere 
regionaliteit er werking in geeft, geen ruimte voor neutrali~ 
teiten. De internationale politiemacht zal ongetwijfeld het 
recht van vrije doortocht moeten hebben; het recht dat in 
Huigh de Groot's conceptie onmisbaar was, dat daarna be~ 
hendig is terzijde gewerkt, herleeft in het Volkenbondsver~ 
drag, om ook daaruit weer stil te verdwijnen. 
Theoretisch schijnt dit systeem aanvaardbaar. Of de practijk 
het aanvaarden zal, hangt af van de vorm die er aan zal 
kunnen worden gegeven. Daarbij is de intemationale 
politiemacht in practische vorm het eenvoudigst te ver: 
wezenlijken. Enige militaire deskundigen zullen daarvoor 
waarlijk wel een goed schema kunnen opstellen. Er liggen 
er al meerdere ter tafel. Zij hebben het ook in zoverre 
gemakkelijk, dat zij in hun schemata kunnen spreken van 
een "gezag", dat, om maar het belangrijkste te noemen, het 
opperbevel aanstelt en leidt. 
Maar men zal straks toch ook moeten zeggen: wat is dat 
gezag? Zo goed als men vorm zal moeten geven aan dat 
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internationaal orgaan, waaraan ieder nu nog niet aan bin• 
dende beslissing opgedragen geschil van welke aard ook, 
wordt opgedragen. Het is goed hierover nog enige beschou• 
wingen te geven. 
De tegenwoordige Volkenhond stelt ook een zeker gezag 
boven de staten: De Raad en Vergadering van de Bond. De 
Raad, samengesteld uit een beperkt aantal, de Vergadering 
uit alle leden van de Bond. Beide zijn een politiek karakter 
gaan dragen. Dat heeft hun geen goed gedaan, omdat het op 
langer zicht nooit goed is zijn gezag in de waagschaal te 
stellen om kort gewin van vandaag op morgen. De werking 
van deze is voorts verlamd door de regel der eenstemmig• 
heid. Het is miss:chien begrijpelijk dat men destijds niet 
verder is gegaan, maar met deze regel heeft men het liberurn 
.veto binnengehaald, de bevoegdheid van één o1n het besluit 
van alle anderen te verlmnmen, hetzelfde liberurn veto waar• 
om de Poolse landdag tot een spreekwoord werd. Het was 
al een soort triomf, dat de stem van den rechtsbreker niet 
werd meegeteld; alsof de dief op de rechterszetel zou kun• 
nen plaats nemen en zich zelf mee veroordelen zou. Wil men 
tot iets werkzaams komen, dan zal men die regel moeten 
breken. Een speciale meerderheid kan nuttig zijn. Denkbaar 
is ook een bijzondere meerderheid of eenstemmigheid in de 
Raad, gevolgd door gewone of bijzondere meerderheid in de 
·Vergadering. De stemmen behoeven niet hoofdelijk per staat 
te zijn, het algemeen gewicht van iedere staat is b.v. gewogen 
in de lijst waarnaar hun financiële bijdragen tot de Bond 
zijn vastgesteld. Dit zou overheersing door kleinen of groten 
uitsluiten kunnen. 
De gedachte van een kleinere Raad, met voor een deel wis• 
selende bezetting, en een algemene V er gadering is goed. Er 
is misschien het een en ander te verbeteren - men denke 
b.v. aan het eigenaardig geschipper omtrent de semi~perma• 
nente zetels in de Raad -, het beginsel moet behouden 
blijven zolang niets beters aan de hand is gedaan. 
In deze samenwerking van Raad en Vergadering zou men 
een college kunnen doen aanwijzen, dat bestemd is het 
"gezag" te voeren waaraan de internationale politiek onder• 
geschikt is. Denationalisatie der betrokkenen zal nodig zijn, 
zowel trouwens als van minstens het leidende personeel dier 
uitvoerende macht. Dit "gezag" zou met een zo grote ver~ 
antwoordelijkheid zijn bekleed, dat grote zorg aan ·de aan~ 
stelling er van moet worden gewijd. In handen toch van het 
gezag zou de beslissing liggen tegen wien de internationale 
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politie moet optreden. Het is immers duidelijk, dat die 
beslissing niet in handen van een mogelijk politiek college 
kan worden gelegd, waar invloeden van belang een rol zou~ 
den kunnen, spelen bij de beslissing. Minder nodig is het d1:1t 
formules worden opgesteld, waaruit kan worden afgeleidwie 
aanvaller is; deze zijn allicht te star. 
De benoeming van rechters in het nieuw te scheppen beslis~ 
send orgaan zou in handen van 'de V olkenbondsvergaderin,; 
gelegd kunnen worden, zoals dat ook met de benoeming der 
rechters in het juridisch college, het Internationale Hof, het 
geval is. Ook hun taak is uitteraard zeer gewichtig, zij moe~ 
ten een billijke beslissing vinden in een geschil van belangen, 
dat niet naar vaste rechtsregels kan worden opgelost; en 
1net andere factoren dan rechtsregelen rekening houden. Hun 
taak is dus niet zuiver rechtsprekend, maar rechtsvormend, 
quasi legislatief. Denkbaar ware een regeling, dat hun uit~ 
spraak, die het bestaande recht zou wijzigen, aan goedkew 
ring van Raad en/of Vergadering van de Bond onderworpen 
zou zijn. 
Het vorenstaande is een schematisch minimumprogramma 
om te kon1en tot een wereld zo geordend, dat haar de oorlog 
niet verteert. Het is van het hoogste belang, dat ieder onder~ 
deel der daaraan verbonden vraagstukken nauwkeurig 
wordt onderzocht en dat lering uit vroegere ervaring wordt 
getrokken. Daarnaast blijft de geweldige taak van uiterlijke 
tot innerlijk gewilde orde te komen; ook deze gaat niet 
buiten de Volkenbond om; men denke hierbij ook aan het 
Internationaal Arbeids Bureau. 
Ten slotte zal men de wil moeten bezitten dit een en ander 
tot uitvoering te brengen. De wil, dat is de wil der staten, 
en 'de invloed van den burger daarop. En als wil en daad 
van uitvoering er zijn, zal nog de wil tot handhaving aan• 
wezig moeten zijn. Ieder stelsel immers faalt als het van 
binnenuit wordt verteerd door onwil, van hoog of laag, klein 
of groot. Die onwil heeft op de huidige Bond zijn invloed 
niet gemist; moge het zo niet meer zijn. Want deze gehele 
vorming blijft werk van mensen, gedreven, wie zal het zeg~ 
gen, door edele zin tot gerechtigheid of door zucht tot lijfs~ 
veiligheid. Geheel vergaan kan de gedachte nooit, wat ook 
onderging, voor zover namelijk hoger licht haar wekte; maar 
als alle mensenwerk staat de verwezenlijking open aan 
bezoedeling; hoe licht verkeert niet orde in tyrannie! Daar~ 
om blijft, in iedere uitwerking, de mens tot onbaatzuchtig~ 
heid geroepen. 
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En Je cu/tuut? 
DOOR W. BANNING 

Men durft, nu de oorlog opnieuw over de \Vereld raast, het 
woord cultuur nauwelijks meer uitspreken. . . . en toch richt 
ons denken zich voortdurend óók naar dit gebied: heeft het 
enige zin om te spreken over grondslagen voor een rechb 
vaardige vrede, economische samenwerking, internationale 
rechtsorde enz. anders, dan in de overtuiging dat deze alle 
voorwaaz·den zijn en geen einddoel? Maar waartoe anders 
voorwaarde dan· tot de opbloei van het geestesleven, dus 
tot. ... cultuur? 
Nu zijn, zeker in Europa, en zeker voor den democraat en 
socialist, de idee der cultuur en de idee der humaniteit (wil 
men: het humanisme) innig en onverbrekelijk aan elkaar 
verbonden. Indien men de idee van de mens niet opvat als 
een voor alle eeuwen vaststaande grootheid, als een konstant 
model waarnaar de op aarde levende menselijke individuen 
behoren te worden gevormd; indien men integendeel gelooft 
in een proces van humanisering, een nimmer eindigende 
menswording, en daar onder verstaat de vergeestelijking van 
het mensenleven, dan wordt de cultuur het resultaat van dit 
proces; de cultuur van een bepaald tijdvak is dan de vorm, 
die aan de idee der mensheid wordt gegeven. Zo gesteld is 
het allerminst willekeur, is het slechts uitdrukking van een 
wezenlijke verhouding, wanneer cultuur en humaniteit met 
elkaar in verband worden gebracht. 
Daaruit volgt, dat een vruchtbare bezinning steeds twee 
gezichtspunten toepast: het wijsgerig en het sociologisch. 
M.a.w. er moet gevraagd worden naar de inhoud van het 
mens~zijn, naar de waarden; die in het mensenleven tot 
bewustzijn en tot geldigheid komen en behoren te komen; èn 
er moet gevraagd worden naar de krachten der maatschappij, 
die de idee der humaniteit en der cultuur bevorderen of 
bedreigen. Uit de wederzijdse beïnvloeding der beide get 
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ziehtspunten komt de taak van het ogenblik en de naaste 
toekomst naar voren. 

Ik begin met het sociologisch gezichtspunt, en maak mij een 
ogenblik los van het overigens zeer belangrijke feit van de 
nieuwe oorlog. Ik meen dat te mogen doen, omdat de oorlog 
meer verschijnsel, uitbarsting van ondraaglijk geworden 
spanningen, dan blijvende factor tot nieuwe spanning is (dit 
laatste geldt meer van vredestractaten dan van de oorlog). 
Dat de ontwikkeling der moderne maatschappij het probleem 
van de ordening tot het overheersende sociale probleem heeft 
gemaakt - waarvan problemen van werkloosheid, bestaans:
zekerheid enz. onderdelen zijn - is voor socialisten een 
stelling, te dikwelstoegelicht met overtuigend feitenmateriaal, 
om er in ons verband nog langer bij stil te staan. Misschien 
kan men, zeker wanneer er gelet wordt op psychologische 
voorwaarden, dus op de bereidheid van individuen, groepen 
en volken om zich in het noodzakelijk verband der ordening 
te voegen, onder de indruk komen van het geweldig moeilijke 
werk der Europese opbouw - daar staat tegenover, dat wij 
geen andere keus hebben dan àf internationale ordening Of 
nog meer teruggedrongen worden in economisch en politiek 
opzicht, en dus verarming, neergedrukt worden tot lager 
levenspeil. Nu hebben alle democraten, de socialisten voorop, 
voortdurend betoogd, dat het geestelijk probleem der orde~ 
nirig hierin gelegen is, dat de Vl'ijheid niet slechts wordt 
gewaarborgd, doch sterker en rijker kan uitgroeien. Reeds 
zonder deze laatste, toch zeer wezenlijke, waarde moet wor~ 
den gezegd, dat noch nationaahocialisme noch bolsjewisme 
in staat zijn om het ordeningsprobleem op te lossen. Duits~ 
land, Italië en Rusland vinden elkaar slechts tegenover den 
gemeenschappelijken vijand: het Brits~Franse imperialisme. 
Zodra deze vijand zou wegvallen, zou blijken hoezeer elk der 
drie den ander vreest en haat; niet omdat zij uit geheel 
andere geest leven, doch eenvoudig omdat elk voor zich als 
imperialistische mogendheid naar de beheersing van het 
Europese continent streeft en dus den ander als vijand op 
de weg naar de macht zal ontmoeten. Tot een internationale 
ordening en samenwerking zijn de moderne dictaturen bereid 
noch in staat - zeker niet, wanneer daaraan de waarde der 
vrijheid wordt verbonden. De Engelse katholiek Dawson zegt 
m.i. tereche): "er hangt voor de toekomst van de wereld 
alles af van de vraag, of de drie grote Westerse democratieën 
1
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- Frankrijk, Engeland, Amerika - er in slagen om hun 
traditie van vrijheid te handhaven; er zijn immers geen 
andere machten in de wereld om het te doen, en dus zou de 
geest der Westerse beschaving grondig gewijzigd worden,. 
indien zij faalden." 
Men conduelere uit deze woorden niet te haastig: en dus is. 
met een Brits~Franse overwinning de zaak der vrijheid gered. 
\Vaar is, dat met een Duitse overwinning de zaak der vrijheid 
en der internationale ordening verloren is. \Vat de uitwer~ 
king van de oorlog op de geesten en de verhoudingen in de 
democratieën zal zijn, moet nog worden afgewacht. Het komt 
mij voor, dat er voor de socialisten in deze landen de taak 
ligt om voor de ontzaglijke geestelijke gevaren der situatie 
open oog te houden en de les van de vorige oorlog niet te 
vergeten: dat het geweld in zichzelf een bedreiging voor de 
idee der humaniteit en der cultuur betekent. 
Dit klemt te meer, omdat bij allerlei democraten een inner> 
lijke twijfel aanwezig blijkt ten opzichte dier waarden, die de 
kern der democratie, der humaniteit, der cultuur uitmaken. 
Of misschien is het juister om te zeggen, dat hun overtuiging 
dienaangaande door hun verontwaardiging, hun fel verzet 
tegen de bruutheid en vulgariteit van den tegenstander, 
vvorelt aangetast. In betrekkelijk rustige tijden hebben zij' 
van deze twijfel geen last gehad, kon hij niet opkomen: vanc. 
zelfsprekend werden onwaardige middelen afgewezen, werd 
brutale demagogie geschuwd, hield men eerbied voor het 
recht, verdraagzaamheid en goede trouw hoog. Maar nu ziet 
men dit ervaringsfeit: wie geen gewetensbezwaren heeft, 
slaagt; de brutale overweldigers hebben succes; wie zich 
nooit de vraag naar het al of niet geoorloofde van bepaalde: 
middelen stelt, eenvoudig omdat zijn moraal is: alles is 
geoorloofd, dien is de overwinning. Het ervaringsfeit is niet 
nieuw - men kan in de Bijbel al de geestelijke strijd ermee 
vinden - maar het maakt wel diepe indruk op wie er mis~ 
schien wat te optimistisch aan voorbijgingen. De gedachte 
dringt zich op: waarom wij dan niet? waarom zullen wij -
à la guerre comme à la guerre, de oorlog heeft nu eenmaai 
eigen wetten, die alle wetten van humaniteit ontkent - er 
!4ewetensreserves op na houden? Als, naar Nietzsche's woord 
Nihilisme is het wegvallen van de waarden waarin men een~ 
maal geloofde, maar nu zijn zij dood, dan dreigt het gevaar,. 
dat het nihilisme ook de democratieën van binnen uitholt. 
Het is een psychologisch feit, dat in een felle hartstochtelijke 
onverzoenlijke strijd men altijd van den tegenstander over'· 
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neemt- hoe feller de strijd, hoe gevaarlijker de besmetting; 
het geldt vooral, vmnneer daarbij geweld moet worden toe~ 
gepast. D.w.z. het gevaar dreigt, dat in de democratieën ook 
wanneer zij overwinnen, de grondslagen van humaniteit en 
cultuur worden aangetast. 
Ziet n1.en de verschijnselen in wijder verband, dan kan men 
deze strekkingen, die het vrije geestesleven bedreigen, in de 
gehele Europese wereld opmerken reeds voor 1914 (waarmee 
ik natuurlijk allerminst wil ontkennen de demoralisatie tew 
gevolge van de oorlog). vVij, moderne mensen zijn reeds lang 
product èn slachtoffer van allerlei opwindende, lawaaiende. 
driften~prikkelende indrukken, die door een fantastische 
ontwikkeling der techniek in een grootbedrijf der vermaaks, 
industrie voordelig en geraffineerd worden bewerkt. Het 
verval der cultuur, de devaluatie van begrippen als cultuur, 
kunst, goedheid en geestkracht was reeds aan den gang vóór 
de eerste wereldoorlog, eerst symptoom en dan weer oor~ 
zaak. De bewerking der massa, de n:iets ontziende beheer:< 
sing van gehele volken dwars door religieuze, sociale en 
intellectuele overtuigingen heen, de vervanging van op~ 
voeding door dressuur, van denken door leuzen~gebral, van 
oordeelsvorming door discipline heeft in de fascistische 
landen wel een afschuwelijke vorm aangenomen, maar legt 
een verschijnsel bloot, dat ook en vooral voor de demo~ 
cratieën een levensvraagstuk betekent. Wij hebben in alle 
verder ontwikkelde landen te maken met het feit, dat de 
vormen der oude betrekkelijk stabiele maatschappij (gezin, 
school, kerk, vrij verenigingsleven, met een algemeen aan~ 
vaarde code van fatsoen en zede) voor de sociale en culturele 
vorming der massa onvoldoende zijn. De moderne maat~ 
schappij, met haar snelle tempo, haar hevige crises, haar felle 
onrust, waarin duizenden zich voortdurend verplaatsen en 
waarin met name in de laatste kwart eeuw hevige psychische 
spanningen tot uitbarsting komen, eist andere vormen waarin 
geestelijke waarden kunnen worden beleefd en uitgedrukt. 
Hier staan wij in wezen voor het zelfde vraagstuk van zo 
pas: dat der ordening - alleen wij naderen het nu niet van 
de economische maar van de sociaal~psychologische en 
pedagogische zijde. Het ligt waarschijnlijk aan de ellende, de 
materiële verarming en de geestelijke ontwrichting van 
Duitsland na 1919, dat men daar het vraagstuk het eerst 
scherp heeft gezien en op een bepaalde manier opgelost 
- dat de massa's óók in de democratische landen leiding, 
binding, psychische orde en geestelijke inhoud vragen, dat 
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van de oplossing van dit vraagstuk de toekomst der cultuur 
mede afhangt, wordt ons steeds duidelijker. 
Dan komt onvermijdelijk het wijsgerig gezichtspunt naar 
voren: de vraag naar de inhoud van het mens~zijn, naar de 
waarden der cultuur. Het kan niet de bedoeling van dit korte 
artikel zijn om een poging te wagen tot het afwegen der ver~ 
schillende inhouden en waarden, die in de stromingen van 
de tijd worden gepresenteerd; er is mij ook te veel verwar~ 
ring en troebelheid op dit terrein. Ik verwijder mij geloof ik 
niet te ver van de werkelijkheid en reële mogelijkheden, 
wanneer ik op één moment nadruk leg. De 19e eeuw heeft, 
bij alle enorme wetenschappelijke en technische verworven,, 
heden, toch krachtens haar sociale structuur, enorme schade 
aan de menselijke solidariteit toegebracht. Marx heeft de 
demonie van het kapitalisme juist hierin gezien, dat het de 
mens vervreemdde van zichzelf en van zijn medemens. Het 
geldt in verhevigde mate van de oorlog, die ook in dit op~ 
zicht eerst symptoom en dan oorzaak is. Nu komen uit de 
1 9e eeuw twee krachten op, nauw aan elkaar verbonden, die 
aan de humaniteitsiclee en aan de idee der cultuur zoal niet 
een geheel nieuwe inhoud, dan toch minstens een nieuwe 
wending geven: le de sociale nood en de daaruit opkomende 
socialistische beweging, 2e. de sociologische methode van 
denken. Het humanisme dat aan de wieg van de kapitalisti~ 
sche maatschappij stond, was hoe nobel ook bedoeld en hoe 
voornaam ook van inhoud - ik denk aan Herder, Von 
Humboldt, Goethe, Kant - toch aristocratisch, het bezit 
van een zeer bevoorrechte groep van denkers en dichters. 
Of, als het straks in het liberalisme tot stuwkracht van een 
politiebsociale beweging wordt, dan blijft het de gedachte 
van de burgerlijke wereld en haar vooruitgangsoptimisme. In 
de afzichtelijke sociale ellende van het proletariaat echter 
wordt - enerzijds dank zij het liberalisme, anderzijds er 
tegen gericht in felle aanklacht- het probleem van het mens~ 
zijn, en dus de vraag naar de zin der cultuur nieuw gesteld. 
Als het socialisme de stem van de massa's in nood wordt. 
geeft het tevens aan de humaniteitsddee een eigen nieuwe 
inhoud, n.l. die van sociale en internationale gerechtigheid. 
De sociologische denkers dier eeuw (Marx, Comte, Spencer) 
voltrekken in de sfeer der wetenschap en der wijsbegeerte de 
wending, die de socialistische beweging practisch heeft tot 
stand gebracht; sedert zijn de idee der humaniteit, der cub 
tuur, van de maatschappelijke werkelijkheid niet meer te 
scheiden, ook niet in ons bewustzijn en handelen. 
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lk beweer niet, dat dit alles zonder problematiek was of is. 
Persoonlijk ben ik er diep van doül'drongen, dat positivisme 
en naturalisatie, omdat zij transcendente normen ontkennen, 
steeds het gevaar lopen om in anti~humanisme om te slaan. 
Het is het noodlot van het Marxisme geweest, dat het in 
Rusland overwon en daar in anti~humanisme verkeerde. Het 
zou het noodlot van het Westerse humanisme kunnen wor" 
den, indien het gebonden bleef aan de ideeënwereld der 
Franse en Engelse burgerij en aan het overwicht van haar 
imperium. Toch mag deze problematiek ons niet doen ver~ 
geten de grote winst, de geestelijke verworvenheid der vorige 
eeuw: dat humaniteit, cultuur en maatschappij !bevrucht 
werden door de idee der menselijke solidadteit. 
Men zal haar verschillend funderen. De moderne wijsbegeerte 
sedert Descartes of Kant fundeert haar in de. rede, en ziet 
in de heerschappij der rede over driften en zinnen, over 
na tuur en ervaring het gloren van het rijk der vrijheid. De 
Christen zal in de vrije mens niet zo gemakkelijk geloven, 
zich in zijn handelen ook niet laten leiden door het ideaa~> 
beeld der persoonlijkheid; hij weet te staan onder het gebod 
der naastenliefde en belijdt op zijn wijze de idee der mense~ 
lijke solidariteit. In de Europese cultuur, veeleenheid als zij 
krachtens haar bronnen en historie is, zullen verschillende 
funderingen en inhouden mogelijk en werkelijk blijven . 

.Is het illusie om te menen, dat de idee der menselijke solida~ 
riteit straks na de oorlog, een richtinggevende zal. . . . be> 
hóren. . . . te zijn? Wij stellen geen hypothesen of wens~ 
beelden op. Wij zijn nog in een stadium, waarin elke voor~ 
spelling over de afloop van de oorlog en zijn gevolgen vol~ 
.komen zinloos is. Maar ik meen, dat het geen illusie is om 
te zeggen, dat het maatschappelijk p.roces, dat ordening, 
Planhuishouding, internationale samenwerking eist, slechts 
dan een nieuwe vorm van de idee van humaniteit, van cul~ 
tuur, inluidt indien de menselijke solidariteit zal worden 
beleefd, beleden en verwerkelijkt. Of uit het onpeilbaar leed 
van deze jaren een versterkte gemeenschappelijke verant< 
waardelijkheid zal rijzen? Lijden kàn een vernieuwing bren> 
gen, indien de haat bedwongen wordt. Kan het misschien 
de bijdrage zijn der neutralen tot een nieuwe vrede, om zich 
tot menselijke solidariteit bereid te houdim? 
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AUDITOR: 

1/;fl'lJ<adio-- a'lo-pal 
In een nieuw Europa zal de school - van alle landen - het 
kind moeten opvoeden in liefde voor de vrede, het moeten 
doordringen met begrip voor andere volkeren, het liefde 
moeten bijbrengen voor de waarachtige helden der mensheid, 
in tegenstelling tot de botte verheerlijking van soldatendom 
en oorlogshandwerk. De school zal de wederzijdse uitwisse~ 
ling van leerlingen van land tot land op de breedst mogelijke 
grondslag moeten organiseren. Voor den volwassene echter, 
die de schoolbanken reeds ontgroeid is, zal naar andere mid~ · 
delen moeten worden uitgezien om hem. begrip bij te brengen 
van zijn taak, die een taak des vredes zal moeten zijn. Op dit 
gebied krijgen de organen van het openbare leven een nog 
braakliggend terrein te bewerken; film, pers en radio zullen 
hun positieve kant moeten tonen. Zij zullen de taak hebben 
mee te werken aan de opvoeding der volkeren. 
Ook en vooral de omroep zal het zijne moeten bijdragen tot 
de opbouw, die eens moet komen. En wij allen zijn er van 
overtuigd, dat zijn taak niet de geringste zal blijken. 
Er heerst thans een chaotische wirwar in de aether. Zij zal 
eens moeten plaats maken voor ordening, maar die ordening 
zal er eerst komen, als een vrede tot stand komt op de grond~ 
slag van het recht. Daarom zal een internationaal instituut 
toezicht moeten houden op de onderscheiden nationale uib 
zendingen. Natuurlijk zal de reorganisatie van de omroep, 
die de oprichting van zulk een instituut met zich brengt, in 
de verschillende landen zaak dezer landen zelf zijn. Elk van 
hen dient er zorg voor te dragen, dat de verschillende gees~ 
tesstromingen zoveel mogelijk tot uiting zullen kunnen 
komen. Over dit - op zich zelf zeer belangrijke - punt 
kunnen wij in dit bestek niet uitweiden. Ten onzent heeft 
zich bereids een systeem ontwikkeld, dat min of meer aan 
deze eis voldoet. (Wat niet wil zeggen, dat een verdere 
ontplooiing overbodige weelde zou zijn.) Een radio~belasting 
zou onze omroep onafhankelijker van de luisteraars kunnen 
maken, waardoor hij zich meer aan de ernstige kant van zijn 
taak zou kunnen wijden. Bovendien blijft het voor en na onze 
wens, dat eindelijk een gezonde, onafhankelijke radio~critiek 
in onze pers moge ontstaan. Zij zal een ernstige factor voor 
de verdieping van de omroep kunnen worden. 
Alle Europese mogendheden .-zullen de gemeenschappelijke 
taak krijgen, een intensieve samenwerking tussen de zenders 
hunner landen tot stand te brengen. Technische overeenkom: 
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sten of afspraken omtrent "werelduitzendingen" zijn vol~ 
strekt onvoldoende. Ordening in de aether is een geestes~ 
zaak. Zij blijve niet beperkt tot het domein der technici. De 
geestelijk verantwoordelijken in de ruimste zin van het 
woord zullen ook hiervoor verantwoordelijk moeten zijn. 
Uitdrukking van dit streven naar een waarachtige vrede, 
symbool van de nieuwe ordening in de omrGep, dient een 
internationale of tenminste een "Europa~zender" te zijn. Die 
zender zou in een der bekende Europese radio~centra moeten 
worden opgericht en zou geen schaduwbestaan mogen leiden. 
Overal ter wereld moet men hem kennen, hem kunnen beluis~ 
teren, en zijn uitzendingen zullen van dusdanige kwaliteit 
moeten zijn, dat men er gz·aag naar wil luisteren. Alle Euro~ 
pese landen zullen in de leiding vertegenwoordigd zijn. Een 
vertegenwoordiging, die de bestaande radio~organisaties zelf 
in de leiding betrekt Boven dit alles dient een, voornamelijk 
uit kunstenaars, geleerden en paedagogen van verschillende 
nationaliteit gevormde culturele raad te staan. Hij stelt de 
programma's. samen, die wekelijks op een voorname plaats 
- in alle Europese radio~periodieken - gepubliceerd wor~ 
den. Alle Europese stations dragen gezamenlijk de kosten. 
Vulsels zullen in de programma's niet mogen voorkomen. 
Elke uitvoering dient van hoge artistieke waarde te zijn. Zij 
moet gedragen worden door de vredesidee en getuigenis 
afleggen van diep verantwoordelijkheidsgevoel. Natuurlijke 
verschillen mogen niet verdoezeld en tot een moes van 
flauwhartige sentimentaliteit gestampt worden. Het edelste 
wat in een volk leeft, moet de andere volken nader worden 
gebracht. Achting en sympathie voor elkaar moeten worden 
opgewekt, zodat zij uitgroeien tot oprechte vriendschap op 
de basis van wederzijds begrip. Dit vergt een taai, gestadig 
en systematisch werk. Maar welk werk zou lonender zijn 
dan dit? 
Orkesten van alle Europese landen zullen de grote muzieb 
werken uit verleden en heden ten gehore brengen. Voor 
militaire marsen en, om slechts één voorbeeld te noemen, 
voor Tschaikowsky's "Ouverture 1812", is op de "Europese 
zender" geen plaats. 
De moeilijkheden beginnen bij het gesptaken wootd. Elke 
Europese taal zal op haar tijd aan de beurt komen. In hoe~ 
verre Esperanto zal worden gebruikt, moet de practijk uit~ 
wijzen. Redevoeringen van een Romain Rolland · of een 
Thomas Mann zullen 111 verschillende talen worden herhaald. 
Geestelijken zullen met elkaar over religieuze stromingen 
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van gedachten wisselen; daarna wordt in andere talen een 
resumé van zulk een discussie gegeven. Iedere agressiviteit 
in toon en inhoud dient vermeden, zonder dat - nogmaals 
zij hierop gewezen - de problemen zelf verwaterd mogen 
worden.' Dichters verschijnen voor de microfoon, geleerden, 
sociaal~ethici en economen, die zullen spreken over de 
nieuwe opbouw van Europa. Artsen houden voordrachten 
over nieuwe, den mens dienende, ontdekkingen. Hoorspel~ 
ensembles uit de verschillende landen treden regelmatig voor 
"Radio~Europa" op. Hoorspelen, waaraan humanistische en 
sociale denkbeelden ten grondslag liggen, vertellen ons van 
het leven dier mensen, die zich voor de mensheid geofferd 
hebben en in s'tillte en eenzaamheid hun nobel werk vol~ 
brachten. De ene avond voert een Engels ensemble zulk een 
hoorspel uit, een week later een Duits of een Frans, enz. 
"Radio~Europa" mag geen topzwaar apparaat hebben. 
Gestadig moet de zender contact onderhouden met de ver~ 
schillende Europese radio~organisaties, wier orkesten, solis~ 
ten, hoorspelgroepen hem ten allen tijde ter beschikking 
staan. Bovendien worden ook kunstenaars en staatslieden 
---'- alweer: niet uitsluitend Europese - tot medewerking üit~ 
genodigd, die met de omroep · overigens niets uitstaande 
hebben .. 
In vast dienstverband van "Radio~Europa" zullen --- buiten 
technisch personeel - slechts enkele vertalets staan. Boven' 
dien zal zij over een eigen berichtendienst beschikken. Om 
de grote waarde, die aan Hitzendingen voor kinderen gehecht 
moeten · worden, zullen misschien speciale kinderuurtjes 
kunnen verzorgd worden. . 
Eigen ·ensembles, orkesten, solisten, .zullen dus, zoals wij 
gezien hebben, overbodig zijn. \Vat vooral niet verwaarloosd 
mag ·worden, is de voeH-ng met de levende volkskrach ten. 
"Radio~Europa" moet uit het volle leven putten. In welk land 
hij ook moge staan: de Europese zender zal zijn plàats 
moeten hebben in het hart van de volkeren van Europa. 
Hij moet democratisch zijn - of hij zal niet zijn. 
Is het geloof - het ondanks alles onwrikbare geloof ....::.:.. in 
een rechtvaardige, de mensheid bevredigende vrede een 
illusie? Dan zijn ook al . diegenen, dié zich nu reeds bezig~ 
houden met plahnen voor een heropbouw, onverbeterlijke 
illusionisten. Wie gelooft in een werkelijke vrede, wie gelooft 
in de' vooruitgang, moet· ook geloven in de uitvoerbaarheid 
van projecten, ·waarvan ·de totstandkomihg van "Radio~ 
EuropaP er één is. 
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Waarom oorlog? 

Wanneer vrede? 

In ons Vlaamse zusterorgaan Leiding 
(December 1939) troffen wij de ver~ 
taling aan van een artikel in de 
Daily Herald. Het zijn de vragen, ge~ 
steld door den anti~militaristischen 

socialist Lord Ponsonby, en waarop 
Noel-Baker van antwoord dient. 
Wij laten de discussie hier voor 
onze lezers volgen. 

Vraag: 

Is dit.· niet een zuiver imperialis~ 
tische oorlog voor expansie aan de 
ene zijde en voorkoming van expan~ 
sie aan de andere zijde? 

Antwoord: 

Nazi<"expansie" betekent slachtiiv 
gen, pijnigingen en onderdrukking 
zoals wij die hebben gezien in Oos< 
tenrijk, Tsjecho~Slowakije en Polen 
Lord Ponsonby zo~ waarschijnlijk 
Herr Hitier willen toelaten zijn 
"expansie" zonder verzet door te 
voeren in Denemarken, Holland, 
België, Z·witserland, Hongarije, Roe~ 
menië en andere landen. Noemt hij 
het werkelijk "Imperialisme" wanneer 
men zich verzet tegen eeti expansie 
van die aard? 

Vraag: 

Moeten wij enige millioenen levens 
opofferen, omdat wij Hitier haten en 
hem niet kunnen vertrouwen'? 

Antwoord: 

Millioenen levens werden in oorlogen 
verloren sedert 1931 omdat de ge< 
meenschap van de naties zich niet 
heeft verzet tegen de aanval (d.w.z. 
omdat men de politiek van Lord Pon< 

sonby heeft gevolgd). Gesteld dat wij 
een verdrag afsluiten volgens de hui< 
dige voorwaarden van Hitler, zou 
iemand dan kunnen betwijfelen dat hij 
ons in de toekomst in nieuwe en· nog 
gevaarlijker oorlogen zal storten'? 

Vraag: 

Strijden wij voor de democratie, wan< 
neer onze laatste poging "om de 
wereld veilig te maken voor d~ de< 
mocratie" zeven of acht dictators in 
.Europa heeft voortgebracht? 

Antwoord: 
Zou de wereld veiliger en democraio 
tischer zijn geweest, indien men zich 
niet tegen Duitsland had verzet en 
indien ·België, in de laatste oorlog, 
aan zijn lot was overgelaten? De vet·• 
dragen, die door de Pruisische mili• 
taristen te Brest<Litovsk en Boeka< 
rest werden o'pgedrongen, geven hier~ 
op het antwoord. In feite was de 
wereld veilig voor de democratie 
in 1931. Het huidige dodelijke gevaar 
is het rechtstreekse gevolg van het 
feit, dat men aanvallen heeft toege< 
laten die de nieuwe internationale 
wet vernietigen, welke van de oorlog 
een internationale misdaad heeft ge< 
maakt. 

Vraag: 

Kunnen wij hopen het socialisme op 
te bouwen, wanneer de beknotting 
van de vrijheid, de sterke reductie 
van de opvoedingsmogelijkheden, het 
ingrijpen in het huiselijk leven van 
de mensen, de omkoperij en de bui< 
tensporige uitgaveil voor onze ogen 
een slecht georganiseerd fascistisch 
systeem doen oprijzen? 
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Antwoord: 

.Met alle eerbied de suggesties ih 
deze vraag zijn defaitistisch en on• 
zinnig. Wij hebben een vrij Parle• 
ment, dat bestendig zetelt, en een 
Arbeiderspartij die nooit zo sterk 
was als heden. Doch kunnen wij er 
aan denken het socialisme op te 
bouwen, indien de nationaal•socialis• 
tische regering voortg'lat andere 
vredelievende naties aan te vallen, en 
indien zij de wereld tot onbeperkte 
bewapeningsuitgaven dwingt? Het 
beëindigen van de oorlog is de on• 
ontbeerlijke voorwaarde geworden van 
de maatschappelijke vooruitgang. 

Vraag: 

Kunnen wij beweren dat de inge• 
wikkelde problemen van ras, grond• 
gebied, economie en nationaliteit in 
Centraal Europa kunnen worden op• 
gelost door de overwinning van ons 
land, tot bevrediging van alle be• 
langhebbenden? 

Antwoord: 

De veroveringen van Hitier hebben 
in Centraal Europa voorwaarden ge• 
schapen die niet eeuwig kunnen ge• 
duld worden. Geen oplossing van 
deze problemen is mogelijk, zolang 
zijn brutaal gebruik van gewapende 
macht de beslissende factor is in het 
Europees leven. 

Vraag: 

Indien wij niet tegen het Duitse volk 
strijden, waarom nemen wij dan 
maatregelen om het uit te hongeren, 
terwijl de nazileiders deze tol niet te 
betalen hebben? 

Antwoord: 

Sommigen vinden de blokkade een 
onhandig wapen, doch het is onver• 
gelijkelijk menselijker dan de "knock• 
out" in de lucht, waardoor Hitier 
Polen veroverde. Zolang het Duitse 
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vol!< de nazi's aan de macht laat, kan 
het niet ontsnappen aarl. alle verant~ 
woordelijkbeid voor misdaden als 
deze. \Vil Lord Ponsonby de blokka~ 
de opheffen? Zo ja, dan zou hij aan 
.Hitler 'Ie-i; eren :al \vat hij nodig heeft 
om deze oorlog te winnen en om toe~ 
komstige oorlogen voor te bereiden. 

Vraag: 

'Waarom grijpen wij naar de enige 
zekere methode om de banden ster~ 
ker te maken tussen Hitier en zijn 
eigen volk, dat alleen zich van .hem 
kaf\ ontdoen, indien het aan zichzelf 
wordt oyergela ten? 

Antwoord: 

Het Duitse volk werd gedurende 
ongeveer zeven jaar "aan zichzelf 
overgelaten" om zich van Hitier te 
ontdoen. Maar elke nieuwe toege~ 
ving aan zijn aanvallen heeft alleen 
zijn macht versterkt. 

Vraag: 

Indien wij tegen de aanval strijden, 
waarom strijden wij dan niet tegen 
Italië, Japan, Rusland, en zijn wij er 
helemaal zeker van, dat het Britse 
Rijk (dat één vijfde van het land van 
de aardb9l omvat) alleenlijk werd op~ 
gebouwd volgens het principe van 
de "verdediging"? 

Antwoord: 

De leiders van de Labom·~Partij 
drongen er op aan, dat wij ons zou• 
den verzetten tegen de aanvalsdaden 
van Italië en Japan. Zij meenden dat 
een economische actie - een embar• 
go op handel en benzine - voldoen~ 
de zou geweest zijn. Lord Ponsonby 
noemde hen "oorlogsstokers", Hij 
zeide, dat de sancties van de Volken~ 
bond, gesteund door vijftig na ties om 
Abessinië bij te staan, "imperialisme" 
waren. De vraag die hij nu stelt be~ 
tekent dat, wijl Groot~Brittannië; 



zoals andere mogendheden, koloniën 
bekwam door oorlogen in de negen" 
tiende eeuw, de aanvalsoorlog moet 
aanvaard worden als een bestendig 
deel van het menselijk leven. 

Vraag: 

Is het Verdrag van Versailles niet de 
voornaamste oorzaak -van de huidige 
moeilijkheden, zoals werd toegegeven 
door den Eersten Minister? 

Antwoord: 

Veel van wat in Versailles werd ge" 
daan was verkeerd en onzinnig. Doch 
haast al de. werkelijke omechtvaar" 
digheden van het Verdrag, uitgezon" 
derd eenzijdige ontwapening, waren 
weggenomen voor Hitier aa1;1 de 
macht kwam; Duitsland was een ge" 
lijkwaardig en geëerbiedigd lid van 
d,e Volkenbond; en er waren midde" 
len om de overblijvende grieven langs 
vredelievende weg uit de wereld te 
helpen. Hitier heeft nimmer gepoogd 
gebruik te maken van deze middelen; 
hij verliet de V alkenbond en de On t" 
wapeningsconferentie, en hij beging 
onrechtvaardigheden tegenover an" 
dere natiën die brutaler waren dan 
deze welke te Versailles werden be" 
gaan. 

Vz·aag: 

Moeten wij opnieuw streven naar een 
overwinning door "knockout", on" 
danks de tragische mislukking van de 
overwinning der geallieerden in 1918? 

Antwoord: 

Natuurlijk niet. Zelfs niet Chamber" 
lain heeft zoiets voorgesteld. 'vVij 
moeten nu de hoofdprincipes van een 
billijke en duurzame vrede aandui" 
den, en aa11 het Duitse volk zeggen 

dat, zolang zij een regering hebben, 
die deze principes aanneemt, de oor" 
log niet kan worden stopgezet. 

Vraag: 

Daar er toch een vredesconferentie 
moet komen, is het dan niet waar" 
schijnlijk dat zij tot een billijke en 
duurzame vrede zal leiden, indien zij 
wordt gehouden voor jaren van 
slachting beginnen, dan nadat zij 
voorbij zijn? 

Antwoord: 

Dat hattgt af van de principes waar" 
van de Conferentie uitgaat. Wij dè" 
den te München dat wat Lord Potv 
sonby voorstelt; het leidde niet tot 
een "billijke en duurzame" vrede. Wij 
waren bereid te onderhandelen over 
elk redelijk voorstel vóór Hitier Po" 
!en aanviel; hij verwierp ons voor" 
stel en verklaarde de oorlog. Er is 
geen vrede mogelijk tenzij de vrij" 
heid wordt teruggeschonken aan de 
Tsjechen, de Oastemijkers en de Po" 
!en, en tenzij een sterke internatio~ 
nale organisatie wordt opgericht. 
Hitier verwierp een dergelijk voor~ 
stel uitdrukkelijk in zijn laatste rede. 
Het argument van Lord Ponsonby be~ 
tekent in feite, dat het gebruik van 
gewapende macht door de volken 
altijd verkeerd is. Dit argument is 
strijdig met de leer van de ·menselijke 
geschiedenis, die bewijst, dat de 
beschaving gesteund is op de wet, 
verdedigd door de gemeenschappelijke 
weerstand tegen onwettig geweld. 
Hij ziet het essentiële feit over het 
hoofd, dat de nazi's geen vrede of 
gerechtigheid wensen; zij willen on~ 
beperkte militaire macht en over~ 
heersing. Dit is afdoende bewezen 
door het feit dat, moest hij een Duit~ 
ser zijn, Lord Ponsonby, zoals alle 
Duitsers die pacifisten waren, in een 
concentratiekamp zou zijn sedert 1933. 
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..................................... 

1. -(!et~~~·~ 
Lassalie . ... en verder 
Niet voor het eerst is er in de Eerste 
Kamer een professorale redevoering 
gehouden over Lassalle in verband 
met ons "Staatssocialisme". 
De vorige maal geschiedde dit in 1938 
door Prof. De Savornin Lohman, die 
daarbij met den "socialistischen heil• 
staat" schermde. 
Dit jaar was Prof. Diepenhorst over 
hetzelfde onderwerp aan het woord; 
Banning herinnerde er aan in het 
vorig no. van S. en D. De aanval 
geschiedde echter thans knapper en 
waardiger! De woorden "Staatsbe• 
moeiing, Staatsbeheersing", en Lassal• 
le's "Staa tsidealisme" stonden hierbij 
in het middelpunt. Beide malen werd 
de bewondering van Van der Goes 
van Naters voor Lassalle aangevoerd, 
ten bewijze, dat de S.D.A.P. diens 
Staats•socialistische. opvattingen deelt. 
Er is hier een driehoeksverhouding: 
democratisch•socialisme, Staatssoci~• 
!isme en Lassalle, welke wij intern 
moeten nagaan. 
Secondair is de vraag, of een bepaald 
lid der S.D.A.P., Van der Goes van 
Naters, met zijn bewondering voor 
Lassalle, ook het Staatssocialisme is 
gaan aanhangen. Deze vraag zal im• 
plicite beantwoord worden. 

Democratisch socialisme en Staats; 
socialisme. 

De sociaal•democratische Staatsbouw 
is organisch gedacht. (Vergel. "Nieu• 
we Organen" en "Het Staatkundig 
Stelsel der Sociaal•Demödratie".) Be• 
oogd wordt een samenvalten van het 
streven, om bewust een functionele 
decentralisatie tot stand te brengen, 
mét het toekennen van zeggenschap 
en verantwoordelijkheid aan de uit 
het maatschappelijk leven opgekomen 
groepen. In het nieuwe Partijprogram• 
ma wordt de totale Staat verworpen, 
wordt de behoefte aan nieuwe orga• 
nen voorondersteld, en wordt bij het 

376 

ingrijpen op economisch en sociaal 
gebied de geestelijke vrijheid onaan• 
tastbaar verklaard: de Staat zij een 
Rechtsstaat .... 
ln de Tweede Kamer is door sociaal~ 
democraten meerdere malen de ge• 
dachte van verder ontwikkelde be> 
drijfsraden gesteld tegenover de 
"centralistisch•Staa tssocialistische" ge• 
dachte van Mr. Steenberghe, welke 
bij verscheidene wetten tot uiting 
kwam. Eind 1938 ·verklaarde Van der 
Goes van Naters, sprekende over het 
weinig consequente ordeningsstreven 
der Kathölieken: 
"Tegenover het slechts laten ordenen 
door de bedrijfsgenoten zelf; tegen• 
över deze angst voor ordening door 
de Staat, grijpen zij, waar het maat• 
pas geeft, ·naar het andere uiterste~ 
naar het Staatssocialisme". 
Het moet nu toch wel duidelijk zijn, 
dat de S.D.A.P. met datgene, wat zij 
bestrijdt ,niet mag worden vereenzel:i 
vigd. 

Lassalie en het Staatssocialisme. 
In mijn proefschrift van 1930 "Het 
Staatsbeeld der Sociaal•Democratie" 
heb ik ten onrechte Lassalle niet tot 
het Staatssocialisme der negentiende 
eeuw gerekend, op grond van het feit, 
dat hij van den toen bestaanden Staat 
niets moest hebben. Dit toch was 
niet beslissend; beslissend is, waar 
men de. grens van de Staatstaak 
trekt. "De Staat is de motor der Be• 
schaving" zegde de Franse Staats; 
socialist Dupont White. Bij Lassalie 
is het Staatsdoel: "de cultuur, die bij 
het menselijk geslacht mogelijk is, 
werkelijk tot stand te brengen". 
Ook Lassalie moet dus tot déze 
groep hervormers gerekend worden. 
In "Socialistische Staatsvernieuwing'' 
(1937) heb ik geschetst, hoe na de 
dood van Lassalle het Staa tssocialis; 
me in twee richtingen is uiteen ge; 
gaan: democratische Staatsinterventie 
op economisch en sociaal gebied 
(Staa tsexploita tie, financiële politiek, 
sociale wetgeving), en anti•democra; 
tisch staatssocialisme. 
Men moet een oordeel hier historisch 
funderen: 



"Het cultuur~vernietigend karakter 
van dit moderne Staats~absolutisme 
mag ons nooit de positieve verdiew 
sten van het constructieve, tot groot:· 
se opbouw aanzettende staatssocialis~ 
me uit het eind der negentiende 
eeuw over het hoofd doen zien. Eerst 
in onze tijd is de centraliserende; 
bureaucratische tendens van het tot 
staatskapitalisme uitgegroeide staats• 
socialisme zo drukkend geworden. 
In de tijd van politieke opgang, die 
bekroond werd door het algemeen 
kiesrecht, waren de vele staatssocia• 
listische maatregelen de uiting van 
een kràchtig levend Staatsorganisrne." 
In die tijd van politieke opgang leef~ 
de Lassalle; Staatssocialisme toén be' 
tekende: de arbeiders richten op één' 
doel. Het betekende: het onordelijke 
in de arbeic!erspsyche bestrijden. Het 
betekende: eigenwaarde en hoop 
geven, aan de verdrukten en ver~ 
strooide~. Het betekende: met een 
positieve gedachte als wapen, de 
strijd voeren tegen het negatieve 
anarchisme; de zelfde strijd, die later 
is gevoerd door Jaurès tegen Guesdc, 
door Traelstra tegen Domela Nieu~ 
wenhuis; de strijd voor het algemeen 
kiesrecht! 

Het democratische socialisme en 
Las salie. 
De Rechtsstaat~gedachte voorOnder< 
stelt een positieve Staatsgedachte. In 
de opvatting van het oudere Marxis~ 
me is daarvoor geen plaats .. De Staat 
moest worden stukgeslagen, gebro~ 
ken; de daarvoor in de plaats treden~ 
de "dictatuur van het proletariaat" 
zou langzaam kunnen afsterven, en 
daarmee zou de Staat als Staat af• 
sterven. De Staatsmachine zou dan 
worden bijgezet in het museum van 
oudheden naast het spinnewiel en de 
bronzen bijl. 
Het behoeft geen getoog, dat in geen 
enkel Europe!)s land de arbeider~ 
naa.r deze receptuur zich hebben ge~ 
dragen. Maar de receptuur werd eer~ 
biediglijk in stand gehouden, en daar~ 
om kwam overal, waar het socialisme 
wat te zeggen kreeg, een kloof tus~. 
ien realiteit en frase. Bernstein heeft 

zich er aan geërgerd; Jaurès en 
Traelstra hebben gedaan, wat zij kon~ 
den, om die kloof te dichten. DaarbiJ 
beriepen zij zich op Lassalle's posi• 
tieve Staatsgedachte (eertijds door 
Marx aangeduid als "Het onder~ 
danengeloof der Lassalleaanse sekte 
aan de Staat"). 
In een Kamerdebat moet, wanneer 
een tegenstander op juiste feiten on• 
gerechtvaardigde verwijten baseert, 
een ontkenning volgen, en daarom 
kon de schijn bestaan, alsof een inter• 
ruptie van \Viardi Beekman en de 
repliek van De la Bella zo moeten 
worden opgevat, dat het feit ontkend 
werd, dat Traelstra - vurig bewon• 
deraar van Marx, die hij altijd ge• 
bleven is - op staatkundig terrein 
minder de Marxistische leer en meer 
de inzichten van Lassale volgde. 
Tijdens de wereldoorlog overzag 
Traelstra het politieke terrein in' 
Duitsland. Hij betreurde het, dat de 
Duitse socialisten (toen reeds of toen 
nog, al naar men wil) van hun poli• 
tiek streven waren afgeleid, en niets 
ondernamen ter uitbanning van het 
absolutisme. Hierop slaan in zijn Ge~ 
denkschriften de woorden: "de geest 
van Lassalie was dood; als die levend 
was gebleven, was dat niet geschied". 
Hierop aansluitende zegt Wiardi 
Beekman zelf, in het slot der Ge• 
denkschriften, over Lassalle's geest: 
"zolang Traelstra de politieke leider 
der Nederlandse arbeidersbeweging 
was, heeft deze geest de politieke 
ontwikkeling in ons land steeds weer 
bevrucht". Hiermee is de mening van 
Troelstra, én van Beckman, voldoei-l• 
de duidelijk geschetst. 
Dit geldt echter niet alleen voor de 
socialistische politiek, doch ook voor 
de socialistische wetenschap. In 1923, 
toen een nieuwe staatkundige oriën~ 
tering van het D~itse en Oostenrijkse 
socialisme nog op tijd kon komen, 
heeft Prof. Keisen in zijn prachtig be~ 
toog "Sozialismus und Staat" uiteen; 
gezet, waarom het Marxisme als poli• 
tieke theorie onvoldoende was. Er 
moest een oriëntering plaats vinden 
vanuit staats~vijandelijkheid, natio• 
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nale blindheid, ethische neutraliteit, 
sociologie~zonder~meer, naar een be• 
wust .ethische .theorie, en dáárom hiel 
hij de leus aan: "terug naar Lassalle". 
Even te voren had Prof. Cunow uit 
Berlijn in zijn wetenschappelijk 
hoofdwerk .de opbloei van de Lassak 
leaanse opvatting omtrent .de beteke' 
nis van de Staat als ontwikkelingsfac• 
tor, tegenover de ":vulgah·~Marxisti~ 
sche" Staatsnegatie gesteld •. ,.·: ' 
Zeker, deze debatten zijn nli! .groten~ 
deels verouderd; gelukkig, ,verouderd 
én helaas verouderd. Thans leggen 
wij de nadruk op drie fasen: 1. de 
Staat als instrument voor de rechts~ 
verwezenlijking; 2. de Staat in geen 
enkel opzicht als doel in zich zelf; 
3. de Staat als belangrijk en onont< 
beerlijk doch nog onvolgroeid middel. 
Hiero.ver zal, ook in dit tijdschtift, 
het laatste woord nog wel niet ge> 
zegd zijn. 
vVij, moderne sociaal~democrate.n, 
zijn Lassalie dankbaar voor het f~lt, 
dat hij het socialistisch denken met 
alleen· in sociaal~economische rich~ 
ting, doch ook naar de zijde van 
Staat en Recht, gezag en vrijheid 
stuwde. Lassalie was echter een reac> 
tie~verschijnsel op anarchisme en libe~ 
ralisme enerzijds, de Pruisische poli> 
tiestaat anderzijds. Zeker blijven wij 
bij die reactie niet stil staan. Tf/ïj 
moeten verder! In ons nieuwe Pro> 
gram zijn wij verder gegaan. Het ver~ 
enigen van "Economische Ordening 
en Geestelijke Vrijheid" (titel van 
mijn in de Soc. Gids van 1937 ver~ 
schenen praeadvies) stelt ons dage; 
lijks voor nieuwe problemen. Het is 
goed, dat onze tegenstanders ons 
daaraan herinneren. 
De verwende echtgenoot bemerkt de 
schoonheid van zijn levensgezellin 
soms eerst uit de agressiviteit van 
zijn buurman. Moge ook voor ons de 
agressie op onze staatkundige begin~ 
selen aanleiding zijn, ons nóg meer te 
bezinnen op de schoonste zijde van 
het Socialisme: die van Recht en 
Vrijheid. 
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Een gruwzaam boek 

W. G. Krivitsky. Dat heb ik gezien. 
Vertaald door C. G. Eender. Uitg. 
A. de Lange, Amsterdam 1940. 

Over den schrijver van dit in waar~ 
heid gruwelijke, maar uiterst leerz.ame 
boek, is al heel wat te doen geweest. 
\Vie is de man, die zo goed op de 
hoogte blijkt te zijn van de onder~ 
wereld dei· dictatuur en van hau 
Olyrripos tevens, die het verfoeielijke 
mechanisme van dit staatswezen zo 
goed blijkt te kennen: . èn vermag te 
hantéren? Is Krivitsky geweest wat 
hij voorgeeft: chef van de geheime 
militaire dienst der Sowjet~Unie, met 
standplaats ons goede Den Haag? 
Natuurlijk is de auteur van bolsjc~ 
wistische zijde voor een verkapten 
fascist uitgekreten; daarentegen zijn 
van puur anti~bolsjewistische kant de 
schrijver en zijn mededelingen voor 
meer dan honderd procent aanvaard. 
In Franse, Amerikaanse, Engelse en 
Nederlandse kranten en tijdschriften 
is veel over hem geschreven, het on~ 
partijdigst ·wellicht in het Engelse 
linkervleugel weekblad The New 
Stafesman and N ation, welks duidc~ 
lijke sympathie voor de Sowjet~Un!c 
door de Finse gebeurtenissen wel een 
deuk heeft gekregen, maar niet ver~ 
nietigd is. Dit blad heeft een onder~ 
zoek ingesteld naar de persoon van 
Krivitsky, waarvan de resultaten in 
het nummer van 16 December j.l. zijn 
opgenomen. Bij dit onderzoek wer~ 
den geraadpleegd de Engelse en de 
Amerikaanse uitgevers. Hamish Ha< 
milton en Harper, welke beiden een 
reputatie te verliezen hebben en geen 
boeken zouden uitgeven, die hun 
goede zakenaam zouden kunnen 
schaden. 
Uit het onderzoek is komen vast te 



staan, dat "Krivitsky" een van de 
vele schuilnamen is, waaronder hij 
zijn werk deed - de schrijver noemt 
trouwens zelf in zijn boek enkele van 
die schuilnamen. Zijn eigenlijke naam 
schijnt Ginsberg te zijn. Om fouten 
in het Engels te voorkomen is hij bij 
het schrijven door een Amerikaan ge> 
bolpen. Des schrijvers goede trouw 
wordt gewaarborgd door Leon Blum, 
die hem heeft gekend. De Amerikaau~ 
se uitgever Harper heeft Krivitsky 
geïnterviewd in het bijzijn en met 
hulp van twee bekende juristen, en 
kwam tot de overtuiging, dat hij 
inderdaad de ervaringen heeft gehad, 
die nu te boek zijn gesteld. Kr. is 
een belangrijke getuige geweest voor 
de Dies~commissie, die de gedragin~ 
gen van revolutionaire organisaties in 
de Ver. Staten had te onderzoeken. 
Ik zelf heb nog nasporingen gedaan 
naar aanleiding van des schrijvers 
mededelingen over zijn verblijf in 
Den Haag, waar hij onder de naam 
van Lessner, van beroep kunsthande' 
laar, in een met naam en nummer 
aangeduide straat gewoond heeft. 
Overigens komen in zijn boek zóveel 
controleerbare gegevens voor, dat 
mag aangenomen worden: Krivitsky 
is inderdaad de lugubere sowjet~agen~ 
geweest, die thans tot inkeer is ge~ 
komen en met de ijver van den be~ 
keerling de zonden van zijn meesters, 
en zijn eigene tegelijk, aan het 
publiek meedeelt 
Gruwelijk noemde ik dit boek - èn 
leerzaam. Gruwelijk omdat het met 
angstwekkende duidelijkheid dod 
zien welke middelen de dictatuur ge~ 
bruiken durft voor propaganda en 
zelfbehoud; en dat niet in een roes 
van oorlog of dadelijk dreigende bin~ 
nenlandse situatie, maar in koelert 
bloede, in verfijnde bezonnenheid. 
Geen sluipmoord wordt ontzien, geen 
bedrog te erg geacht, geen oulc 
vriendschap te rijk aan piëteit, om 
het heilig gewaande of verklaarde 
doel te bereiken. vVe weten het: elk 
land heeft zijn geheime, of op zijn 
Zondags genoemde, inlichtingendienst, 
Elke staat maakt in tijden van nood 

gebruik van een zeker soort lieden, 
wien dit werk door aanleg of over~ 
tuiging ,,ligt"; maar de doortraptheid, 
de gemeenheid, waarvan Krivitsky 
mededeling doet en die hij jarenlang 
uit overtuiging, uit gewenning mis~ 
schien ten slotte, betracht heeft, ovet> 
treffen alles, wat van andere "inlich~ 
tingsdiensten" ooit bekend is gew0r; 
den, overtreffen zelfs de gewaagdste 
Amerikaanse gangsterfilms in griezc~ 
ligheid en sensatie. En leerzaam is dit 
geschrift . voor hen, die nog menen, 
dat een schoon doel op elk middel 
een schijn van zijn heiligheid laat af, 
glanzen. Hier zijn de middelen zó, 
dat zij het doel al bezoedeld hebben, 
voordat het bereikt is. 
Krivitsky heeft het 20 jaar in Sowjet~ 
dienst uitgehouden. Als 13,jarige 
sloot hij zich aan bij de arbeidet'S> 
beweging. In 1917 wordt hij lid van 
de Russische communistische partij, 
wordt te werk gesteld bij de geheime 
dienst. Hij wordt soms wel geschokt 
in zijn vertrouwen, maar dan doen de 
oogkleppen dienst, die zoveel illusio' 
nisten al gered hebben. De hangers• 
nood van 1932-'33 doet hem twijfe~ 
!en aan het bewind van Stalin. Ook 
de naakte armoede, die hij waarneemt 
even buiten de muren van het goed 
verzorgde ambtenarensanatorium, 
waarin hij een tijd verblijft. De con~ 
vooien van de duizenden en .duizen• 
den boeren, die van huis en hof ver> 
dreven, als vee naar de oorden hun• 
ner dwangarbeid vervoerd worden, 
doen hem eraan twijfelen, of Rusland 
wel inderdaad het gelukkige land van 
de sowjet~glimlach is, die u vanuit 
alle Russische kranten toegrijnst. 
Maar dan komt de nationaal~socialis' 
tische revolutie in Duitsland en dat 
veert hem weer op. Doch in 1936 
moet hij medewerken aan de ver• 
traagde maar met goed Spaans goud 
betaalde hulp aan de Spaanse rege• 
ring; hij zag van nabij de "zuiverin• 
gen", de veroordeling van de oude 
bolsjewieken, de snelle executies va·1 
de maarschalken en generaals, die te 
vroeg en in het geheim deden, wat 
Stalin al lang gewild had, maar wat 
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'vV.~Europa niet mocht weten: toe~ 
nadering tot .het nat.~soc. Duitsland. 
En als ten slotte van den schrijver 
verlangd wordt, dat hij een vrie11d, 
een twijfelaar aan de communistische 
leér en methoden, zal uitleveren aan 
de Gepeoe, breekt hij met zijn op~ 
drachtgevers. Het is dan 1937. Van 
n]J af wil hij niet meer zwijgen. Hij 
begint met zijn publicaties, waarvan 
.het hier besproken boek de samen~ 
vatting is. 
Het eerste hoofdstuk verkondigt de 
stelling, gewaagd maar misschien wel 
juist, dat het van 1934 af al de he~ 
doeling van Stalin is geweest zich in 
een positie te plaatsen, die hem als 
bondgenoot van Hitier begeerlijk zal 
maken. Hij meende, dat een samen• 
gaan met de \Vesterse democratiën 
Nazi~Duitsland ertoe zou moeten 
leiden naar zijn, Stalins, vrienschap 
te dingen; een flirten dus in gigan~ 
tisch formaat. In 1936 krijgt de ge• 
heime dienst al opdracht om in 
Duitsland minder te "werken". Voor 
de beweringen van Kr. pleit o.a., dat 
hij ze lang vóór de 23e Augustus jl., 
datum van het non•agressiepact, ge• 
puöliceerd heeft. 
In het tweede hoofdstuk: het einde 
van de communistische intemationale, 
worden ontstellende onthullingen ge• 
daan omtrent de Russische spionnage 
en propaganda in het buitenland. Er 
is een "intemationale afdeling", ver• 
telt de schrijver, die een web van 
permanente spionnen over de hele 
wereld in dienst heeft, welke voor de 
communistische partijen in de he< 
trokken landen onbekend blijven en 
die o.a. tot taak hebben de partijen 
en hun mantelorganisaties te finan• 
eieren. De schrijver be\\•eert, dat nooit 
enige communistische partij in de we~ 
reld er in geslaagd is meer dan een 
gering percentage van haar onkosten 
zelf te dekken. Moseau berekent zelf, 
dat het gemiddeld 90 à 95% van de 
uitgaven der zusterpartijen moet dnP 
gen. Zo beschrijft hij de pogingen om 
in Duitsland opstanden te verwekken, 
het vormen van terroristische groe• 
pen in het leger. Opstanden worden 
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voorbereid en uitgesteld en nog ee11s 
uitgesteld, terwijl ongeduldig gewor~ 
den communisten al aan het vechten 
zijn geslagen (Hamburg 1923). En de 
goedgelovigen weten niet, dat deze 
zaken in Moseau beredderd worden, 
waar men niet maalt om verloren 
levens; en de onnozele "vrienden der 
sowjebunie" drukken in hun perio< 
dieken mooie plaatjes af van sana~ 
toria en de nieuwste films .... Perso• 
nen, aan de leiding onwelgevallig, 
worden "gelikwideerd" - zo luidt de 
technische term voor het figuurlijk ot 
letterlijk uit de weg ruimen. Dit alles 
geschiedt met een koel•wrede ver~ 
zakelijking van het persoonlijke. Het 
heilige doel wijkt naar de verte of 
dient slechts tot troost voor het ge~ 
kwelde geweten. 
Uitvoerig behandelt Kr. de Spaanse 
kwestie; hij heeft daarbij zelf een be• 
langrijke rol vervuld. Uit de ingewik~ 
kelde en verwarde verhoudingen is 
alleen maar de conclusie te trekken. 
dat door de Russische regering geen 
middel ongebruikt is gelaten om 'met 
zo min ·mogelijk verlies van de eigen 
mensen, met zo groot mogelijke winst 
aan goed Spaans goud de communis~ 
tische invloed in een links geworden 
Spanje voorgoed te vestigen; daar~ 
voor werden burgeropstanden geregis~ 
seerd, gericht tegen de ;,Trotskisten", 
sluipmoorden gepleegd. Buitengewoon 
merkwaardig is Kr's relaas over dé 
aankoop van vijftig vliegtuigen en 
ander oorlogsmateriaal voor de 
Spaanse regering. In allerlei Europese 
en buiten•Europese worden handels• 
huizen opgericht met' een gepeoe' 
agent als controleur, koopvaardijsche~ 
pen worden gecharterd, zelfs in Duits~ 
land werden wapens voor Spanje 
aangekocht. Scheepspapieren en pas• 
sen werden vervalst. De "Internatio• 
nale brigade" bestond uit communis~ 
ten, maar er was geen enkele Rus bij. 
Alles stond onder strenge bewaking 
van de gepeoe, die "afwijkingen" met 
de dood strafte. Communistische 
generaals verd,\•enen voorgoed. Het 
is alles bloedige intrige, gemee11 ge• 
kuip, uitgevoerd niet in het rossige 



licht van een rebellenromantiek, maar ;\\~orden - en hoe schamel het geluk 
met de sluwe berekening van den is, dat sommigen er nog uit puren 
politieken zwijntjesjager. Een ander kunnen. Hoe de persoonlijkheid ver~ 
verhaal als van ·een supersensatiefilm wrongen wordt, bewijst de schrijver. 
is, dat van de in Rusland vervaardig~ hoewel onbewust, aan zijn eigen per~ 
de valse bankbiljetten van 100 dol~ soon. Aanvankelijk een overtuigd 
!ars,. die een tijd lang de buitenlandse revolutionair, daama een vakkundig 
banken en recherche in rep en roer spion, die verraad en bedrog organi~ 
brachten en de rust van trouwhartige seert. die de terminologie van den 
bankbedienden verstoorden. inbreker nodig heeft om zijn gestie 
En dan: de steeds werkende molen. uiteen te zetten en een zeker tech• 
die de waardigheid, . de levens, de nisch genoegen krijgt in zijn werk. 
familie, de vrienden, der "afwijkelin• Zijn bekering - zo voelt ge - ge, 
gen" vermaalt, de lichaam~ en eer• schiedt niet alleen uit politieke over' 
schendende gepeoe, dat monster met tuiging of uit afk~er voor zijn hand~ 
zijn verreikende vangarmen, "het werk, maar ook uit vrees, dat de 
zwaard der revolutie" zoals die in' lange vangarm van den stillen man 
stelling in de ·versteende officiële taal in het Kremlin, "den genialen stuur: 
geroemd wordt. Het wezen van een man van het socialistische land, den 
staat wordt door zulk een instrument wijzen leider van alle werkenden der 
gekentekend ta gebrandmerkt. Deze wereld, het symbool van de ware 
duistere organisatie, voorbeeld gewor~ vrijheid en mensèlijk geluk".. dat 
den voor dergelijke instellingen in dt Jozef Stalin ook hem zou kunneu 
andere dictatoriaal geregeerde landen, kneuzen. Een waarschmving, dit boek 
heeft de vreesaanJaging als politieke voor hen - ik zonder mij zelf niet 
methode technisch ger~Jgeld. De Vrees uit - die om enkele verworvenheden 
beheerst millioenen, vergiftigt hun naar eigen wens het stelsel en de 
leven, verschrompelt hun zedelijke methoden, waardoor die · verkregen 
zin. Zo nu en dan krijgt het publiek zijn, nog zouden willen vergoelijken. 
er iets van te zien, als er een groep De vertaler van dit boek heeft zijn 
hoofdfiguren, murw gemaakt .door een taak goed verricht; het Nededands is 
maandenlang vooronderzoek (K.rivit: meestal zuiver. l\taar hij heeft wonder: 
sky vertelt ons uitvoerig de methoden, lijke praetijken toegepast. Hij noemt 
die daarbij toegepast worden) voor Krivitsky oud~generaal van het Rode 
de schijnwerpers en microfonen van Leger,. een titel, die het oorspronke> 
de rechtzaal komen, waar hun zelfs lijke niet vermeldt. Voorts kan hij 
de zweem van een martelaars~hap~ niet nalaten het woord "agent" ver> 
voor:een:beginsel niet gegund wordt. ontwaardigender wijze doo1; spion te 
Bandieten moeten het zijn, en moor~ vervangen. De naam Sneevliet, dit 
denaars, die nu voor een tweede keer een paar keer m het oorsp1'onkelijke 
de strijd tegen een verfoeide regering boek wordt vernield, duidt de ver~ 
ondernomen hebben, maar nu tegen taler 'met een X aan. Dat kan geen 
een regering, .genadelozer nog en delicaatheld zijn, want de goede ver• 
wreder dan de tsaristische. staander krijgt meer dan· een half 
Nlen krijg't uit dit boek, waarvan vele \Voord om die X op te lössen. De ver: 
van de vermelde feiten en toestanden taler laat den schrijver spreken over 
ook door onbevangener schrijvers "een bekwamen assistent, een jongen 
dan deze "bekeerling" geconstateerd ·Hollander, zoon van een bekend 
zijn, een beeld, hoe een dictatuur leider van de arbeiderspartij", terwijl 
regeert, regeren moet, welk een sfeéi· het Engels slechts "een Belg" ver: 
van, vrees en huichelarij in zulk een meldt. Verder vertoont de vertaler 
land heerst, hoe in de wijde kringen neiging voor en te grote jovialiteit 
van het partij: en regeringsapparaat bij zijn vertolking. Het Engelse "at 
de ogendienarij tot beginsel is ge~ once" wordt een paar keer weer: 
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gegeven door "als de weerlicht"; 
"nothing" wordt "geen snars"! 
\Vij mogen den uitgever dankbaar 
zijn dit boek door een vertaling in 
wijder kring bekend te maken. Het 
bewaarheidt Dostojefskie's woord, 
dat de werkelijkheid nog meer ver' 
bazen kan dan fictie en brengt in 
herinnering een ander woord van den 
groten Rus: dat de eeuwige harmonie 
te duur gekocht wordt met het lijden 
van onschuldigen. 

Z. STOKVJS 

* 
Ina Boudier,Bakker, Uren met Ander• 

sen. Hollandia drukkerij, Baarn, 
z. j., 191 p., geb. f 2.50. 

Het mag ietwat eigenaardig zijn, in 
de serie "Uren met. ... " tusseJ1. 
Schopenhauer, Freud, Spinoza, Berg' 
son en de Franse moralisten een 
artist als Andersen aan te treffen, 
nocmand zal kunnen ontkennen, dat 
hij een der fijnsten onder de mensen• 
kinderen is en dus zeker recht heeft 
op onze aandacht gedurende de tijd, 
die de uitgever van deze reeks voor 
ieder deel op komt eisen. En het is 
volkomen juist, dat we dan ook in 
hoofdzaak mèt hem verkeren en niet 
uits•luitend over hem horen praten: 
de "Inleiding" van de schrijfster is 
kort, de "bloemlezing" uit zijn wer• 
ken uitgebreid. Men voelt onmiddel• 
lijk de vraag rijzen, of een dergelijke 
"keur uit zijn geschriften" noodzake• 
lijk was: wij bezitten voortreffelijke 
vertalingen van zijn sprookjés en 
hebben ze als kind en mèt onze kin• 
deren vele malen gehoord, gelezen en 
verteld. Deze bedenking verdwijnt, 
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wanneer men rekening houdt met het 
feit, dat de Deense dichter ook een 
aantal liederen en verhalen heeft ge' 
schreven, die maar door weinige 
Nederlanders werden gelezen: de 
samenstelster van dit boek heeft 
daaruit een keuze gedaan en er, op 
een paa1· uitzonderingen na, minder 
bekende sprookjes aan toegevoegd. 
Jammer genoeg heeft ze daarbij ge, 
bruik gemaakt van een Duitse ver• 
taling; al werd die "door Andersen 
zelf verzorgd", er was bij een uit' 
gave als deze een kunstenaar nodig 
geweest, die in staat was, de oor' 
spronkelijke verhalen in fijn en 
zuivel' Nederlands over te brengen. 
Daarin is de schrijfster bij haar be• 
werking•uit•de•tweede•hand niet im• 
mer geslaagd: wie haar fragment uit 
de "Sneeuwkoningin" vergelijkt met 
de tekst van Christine Doorrnan's 
vcrtaling uit het Deens, moet wel tot 
de conclusie komen, dat zij ook als 
styliste achterstaat bij de vrouw, die 
Andersen in de Nederlandse kind er• 
wereld tot een beminde figuur wist 
te maken. 
Groter nog is mijn bezwaar tegen 
de inleiding. Niet alleen ontbreekt 
een opgave van de bronnen, waaruit 
mevr. Boudier putte, maar het is ons 
ook niet mogelijk, uit de verspreide 
biografische bijzonderheden en een 
enkele psychologische peiling in ver• 
band me.t het werk een scherp beeld 
te vor~en van den sprookspreker 
noch een duidelijke voorstelling van 
zijn ontwikkelingsgang. Waardoor dit 
boek, ondanks de vlijt en de liefde, 
waarmee het werd gecomponeerd, 
voor den vriend van Andersen een 
teleurstelling betekent. 

D. L. DAALDER. 
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llit Je ti;'~chti(;ten 
............................................................................................... 

In ~1'7 oord en ll7 ere/d, het twee~ 
maandelijks tijdschrift van een groep 
orthodoxe Protestanten (15 Februari 
1940), treft een belangrijk opstel van 
den Amerikaansen theoloog Reinhold 
Niebuhr over de oorlog onder de 
titel: De verdediging van een Christe~ 
lijke beschaving. Wij citeren daaruit 
enige karakteristieke passages: 
"De vorige oorlog was e~n botsing 
van imperiale bedoelingen, die de 
algemene uitleg, als zou het gaan om 
een conflict tussen democratie en 
tyrannie, niet . geheel en al dekte. In 
deze oorlog wordt de beschaafde 
wereld geconfronteerd met de meest 
geraffineerde tyrannie, die de wereld 
ooit gekend heeft. Wat ook onze 
morele scrupules mogen zijn, als het 
niet mogelijk is om het nationaal• 
socialisme te definiëren als tyrannie, 
dan is het überhaupt onmogelijk om 
enig steekhoudend oordeel te vellen 
te midden van de betrekkelijkheid 
der historie. Hier zien wij een be~ 
stuurssysteem, waarin macht ten 
enenmale is ontdaan van verantwoor~ 
dingsplicht en waarbij de vrees en 
de verwachtingen, de aspiraties en 
de gewone fatsoensnormen van den 
burger niet de minste rem meer 
vormen voor de hovaardij en eer~ 
zucht der bestuurders. Hier is een 
systeem van morele normen, dat de 
heersersmacht en territoirvergroting 
van een ras en een volk maakt tot 
het beslissende criterium van het 
goede, waarnaar elk gedrag wordt 
afgemeten. Wat goed is voor Duits• 
land, wordt geacht goed te zijn in 
zichzelf. Verbroken beloften, moed• 
willige agressie, wrede vervolging, 
leugenpropaganda, alles is toelaat~ 
baar, mits het diene tot grootmaking 
van een bepaald volk. En wat nog 
verschrikkelijker is, deze primitievl:! 
politieke religie heeft een mythologie 
uitgevonden, waarin een ander ·ras, 
het Joodse, zonder enige reserve 
wordt vereenzelvigd met het beginsel 
van het kwaad, waardoor de laatste 

rem op menselijke arrogantie ver~ 
iÜetigd werd en dit ongelukkige ras 
wreed werd beroofd van de meest 
elementaire menselijke rechten". 
Komende tot de verschijnselen, die 
de situatie kenmerken, noemt de schr. 
er drie: 
a. de na tionaal~socialisten vereren 
macht als doel in zichzelve en ge~ 
loven, dat het recht om over Europa 
te heersen wordt verkregen door hun 
vermogen om macht te ontwikkelen 
tot dat doel. De verering van de 
macht is een karaktertrek geweest 
van een niet meer gaaf Christendom 
gedurende generaties .... 
b. de nationaal~socialistische rassen~ 
leer is een levendig en duidelijk voor~ 
beeld van het algehele verval der 
moderne beschaving en speciaal het 
verval van haar universele normen 
.... In de combinatie van rassenleer 
en nationalisme, die het moderne 
Duitse geestelijke leven karakterise~ 
resen, wordt de vergoding der natie, 
die een trek is van de gehele moderne 
cultuur verlaagd tot een sterke mate 
van primitiviteit. 
c. het verval van de economische 
structuur der moderne samenlev.ing, 
het kapitalisme, door totalitaire stel~ 

seis. "Terwijl Duitsland het probleem 
van een uiteenvallend kapitalisme op~ 
loste door de schepping van een 
nationale eenheid, die alle mensen 
aan het werk zette ter voorbereiding 
van het werk der militaire vernieti• 
ging, bewezen wij dat wij geen haar 
beter waren door het feit, dat de werb 
loosheid in de z.g. democratische 
landen pas belangrijk verminderde 
nadat de vrees voor een Duitse aan~ 
val de bewapeningsnitgaven enorm 
had opgevoerd. In alle moderne natio~ 
nale staatshuishoudingen, totalitair of 
democratisch, werden mensen in het 
leven gehouden, alleen door tewerh 
stelling bij de vervaardiging van 
moordwerktuigen, terwijl hun dien• 
sten werden vergoed met geleend 
geld. Deze toestand openbaart de 
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mate van desintegratie van ons econo' 
misch leven, en de graad, tot welke 
onze technische samenleving bezig is 
zelfmoord te plegen. Niet alleen 
werd door haar technische volmaakb 
heid de verwoestende kracht in ogen' 
blikken van conflict veel groter, maar 
tevens bleek zij in tijden van vrede 
tot zelfvernietiging geneigd". 
Een laatste citaat geeft de kijk v,an 
prof. Niebuhr weer op de taak van 
het ogenblik en de krachtverhoudin' 
gen: "Het feit dat het boze, geïncar' 
neerd in de nationaal,socialistische 
staat, het logisch einde is van be' 
paalde vormen van cultureel en sociaal 
verval, die rijp zijn ook bij ons, pleit 
ons niet vrij van de taak om dat boze 
au sérieux te nemen en te weerstaan. 
De gemeenschap moet middelen ter 
hand nemen om openlijke misdaad te 
remmen, zelfs wanneer zij weet, dat 
de misdaad de enige konsekwentie is 
van haar eigen gebreken. Maar zij 
mag dit niet doen zonder bewustzijn 
van eigen schuld. De boetvaardigheid, 
waarmee wij een. vijand tegemoet 
gaan, .wetende dat de zonden waar' 
tegen wij strijden bij hem, ook in ons 
zijn, heeft zowel een religieuze als 
een morele dimensie. Diep godsdien' 
stig ·inzicht is. nodig om te erkennen, 
dat het overeenkomstige kwaad in 
hem en in ons .nooit volkomen over' 
wonnen kan worden. vVij zijn en 
blijven altijd zondaren. Tenslotte is 
niets anders dan oneindige· genade 
opgewassen tegen de diepe problema' 
tiek van het mensdijk bestaan. Maar 
berouw moet ook vruchten voorb 
brengen, der bekering waardig. 
De taak, die voor ons ligt in de 
heropbouw onzer beschaving, is veel 
zwaarder dan die van haar verdedi' 
ging tegen een aanval van buiten, hoe 
wanhopig zwaar de laatste op het 
huidige moment ook moge schijnen. 
Deze taak tot verdediging is niet zo 
desperaat als zij lijkt. D\) vijand moge 
in zijn radeloosheid het afgrijselijkste 
geweld tegen ons gebruiken. Maar 
hoe gewelddadiger hij is, des te meer 
zal hij .er van blijk geven, dat zijn in' 
nerlijke eenheid aan flarden ligt en 
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zijn moreel geschokt is. De zogenaatw 
de democratieën zullen deze oorlog 
winnen, niet zozeer door eigen kracht 
als wel door de zwakheid van den 
vijand. Een stemming, die opgehouden 
wordt dpor steeds wanhopiger leu' 
gens, waarin de mate van waarheid 
die leugens nodig hebben om ze ge' 
loofwaardig te maken, tot steeds klei' 
ner proporties wordt teruggebracht, 
kan niet goed blijven. Een economie 
die een natie heeft uitgeput alleen 
reeds ter voorbereiding van een oor' 
log, kan de strijd niet lang uithouden. 
Er zullen angstige momenten komen, 
maar de onmiddellijke militaire taak 
zal niet onoverkomelijk zijn." 

Uit het Rooms-Kath. lmmp 

Op twee belangrijke afleveringen van 
tijdschriften uit rooms, katholieke kring 
vestigen wij de aandacht. In de eerste 
plaats op de Jan.,afl. van het Vlaamse 
tweemaandelijks tijdschrift Kultuur' 
leven (ui tg. Geloofsverdediging, Ploeg' 
·str. 23, Antwerpen) geheel aan het 
oorlogsvraagstuk gewijd èn aan· de 
Belgische neutraliteit. Het werd een 
boekdeel van 224 bladz. Eerst wordt 
de moderne oorlog beschouwd als 
chemische en economische oorlog; 
daarop volgen de vraagstukken, die 
de oorlog aan de katholieke tnoraal' 
theologie stelt; twee studies handelen 
over d€ historische en ideologische 
achtergrond, terwijl in het laatste ge' 
deelte vooral de Belgische neutraliteit 
wordt beschouwd. Het slot,hoofdstuk 
heet: "Op zoek naar de niem~e orc;le", 
aan de hand van de .laatste pauselijke 
encycliek "Summi Pon tifica tus". 
Het tweede tijdschrift, dat een bij' 
zonder nummet gaf, is Leering en 
Leiding, het orgaan van het R:K. 
Werkliedenverbond (Utrecht, Drift 
10-'---12). De Jan.,Febvafl. handelt 
geheel over "De Nieuwe Gemeen' 
schap" en geeft in kott .. bestek de 
opvattingen daai'omtrent in Roomse 
kring .. Wie tegen de zwaardere studie' 
boeken opziet, ·vindt hier over het 
katholieke. solidarisme het wezenlijke 
wel gez()gd.· 
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