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Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Maandelijkse notities 

Het al of niet bestaan van de "geest van Genève" is het onderwerp 
van discussies in vele bedrijfscantines en huiskamers. 

Het bestaan van die "geest van Genève" moet men niet afleiden uit 
hetgeen door reactionaire politici of Amerikaans georiënteerde kranten 
gezegd en geschreven wordt, maar moet men afleiden uit de feiten, 
zoals die zich in de politiek voltrekken. 

Want de geest van Genève werkt door, het is geen geest maar een 
keiharde werkelijkheid, die de loop der gebeurtenissen in de inter
nationale politiek op beslissende wijze beïnvloedt. De resultaten van 
Genève brachten de voorbereiders van een nieuwe oorlog bijzonder 
grote moeilijkheden. In het Middellandse Zee-gebied ontstonden moei
lijkheden voor het Atlantisch Pact door de tegenstellingen tussen 
Engeland, Griekenland, Turkije over Cyprus. 

In het Noorden van Europa zijn de militaire bases van Amerika op 
IJsland moeilijk te houden door een krachtige volksbeweging aldaar. 
Noorwegen weigert militaire bases op zijn grondgebied toe te laten en 
wijst beleefd maar beslist wapenleveranties af. In Denemarken ont
wikkelt zich op grote schaal een beweging naar neutraliteit en voor 
uittreden uit het Atlantisch Pact, met daaraan verbonden een streven 
naar een betere verstandhouding met de Sowjet-Unie. Een uiting 
daarvan is het bezoek dat de Deense Minister-President Hansen aan 
Moskou gaat brengen. 

,.Een versterking van het contact tussen Denemarken en de Sowjet
Unie moet men altijd met vreugde begroeten," schreef het conservatieve 
dagblad Dagens Nijheter." 

Het streven naar neutraliteit neemt in tal van staten hand over hand 
toe en heeft door Genève een beslissende en felle stoot voorwaarts 
gekregen. Deze ontwikkeling betekent een ernstige verzwakking van 
de imperialistische oorlogskrachten, want die rij van neutrale staten 
ontwikkelt zich vanuit het imperialistische kamp. Het streven naar 
neutraliteit betekent dat deze landen zich losmaken uit de wurgende 
greep der Verenigde Staten. Het ontwikkelt zich tot een zeer krach
tige stroming en beweging, omdat het steunt op en gevoed wordt vanuit 
de belangen van de volkeren, zowel de arbeiders en boeren, als de 
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middenstand en delen van de bourgeoisie. 
De belangrijkste staat onder deze landen is India. 
Haar politiek van neutraliteit tussen Oost en West is een belangrijke 

zaak voor de strijd voor de vrede. Kenmerkend hierbij is, dat deze 
politiek van neutr:aliteit niet botst met de vredespolitiek van de Sowjet
Unie, maar vvèl botst met de oorlogspolitiek van de Verenigde Staten. 
Dat toont op overduidelijke wijze aan, dat de socialistische maat
schappijvorm van de Sowjet-Unie geen bedreiging vormt voor landen 
met een ander maatschappelijk systeem; integendeel, India kan juist 
door de grote resultaten van de socialistische economie op daadwerke
lijke economische hulp rekenen. 

Hoe de oprechte vriendschap van de Sowjet-Unie voor India op prijs 
wordt gesteld is gebleken bij het bezoek van qe Minister-President der 
Sowjet-Unie Boelganin en de algemeen-secretaris der C. P. S. U. 
Chroestsjow, aan India. 

Geweldige volksmenigten waren op de been, zij werden tot het 
demonstratieve bewijs dat het millioenenvolk van India actief voor de 
vrede heeft gekozen en terdege weet, wie de vrienden van de vrede en 
de nationale vrijheid der volkeren zijn en wie de vijanden. 

De politiek van de Sowjet-Unie en de belangen van het volk van 
India lopen parallel. De minister van Buitenlandse Zaken der U.S.A., 
Foster Dulles, kwam bewijzen dat de politiek der U.S.A. gericht is 
tegen de belangen van het Indische volk. Hij legde een verklaring af, 
waarin hij vastlegde dat Goa, een Portugese kolonie op het grondgebied 
van India, een rechtmatig deel uitmaakt van het Portugese rijk. De 
Sowjet-politiek is verbonden met de volkeren tegen de onderdrukkers, 
de Amerikaanse met een handvol uitbuiters tegen het volk. 

Een aantal Amerikaanse kranten noemde deze verklaring een kapitale 
blunder, maar deze blunder spruit niet voort uit verstandsverbijstering, 
maar uit de politiek van het imperialisme, een politiek die niet meer 
klopt met de huidige werkelijkheid. 

De krampachtige pogingen om de volkeren de weg naar vrede en 
nationale vrijheid te versperren, leidt tot een politiek van nederlagen 
en mislukking. 

In Amerika begint men zich de nederlagen en mislukkingen te reali-
seren, waardoor er nu veel critiek loskomt op het hoofd van de minister 
van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles. Zelfs zijn aftreden is al geëist 
door parlementsleden. 

De bekende Amerikaanse journalist Walter Lippman schrijft hier-
over: 

"In de komende maanden zal men bij ons zeer veel over de buitenlandse 
politiek te horen krijgen." 

Ja, nederlaag op nederlaag leidt de buitenlandse politiek van de 
Amerikaanse milliardairs. Overwinning op overwinning boekt de 
buitenlandse politiek van het Sowjet-volk. Het was Tsjang Kai-sjek, de 
beschermeling van Dulles en de Amerikaanse wapenfabrikanten, die 
het resultaat van moeizaam onderhandelen om 18 landen in de U.N.O. 
op te nemen, teniet deed. Tsjang Kai-sjek bleek een sta in de weg voor 
een betere verstandhouding van de volkeren en voor de versterking 
van de U.N.O. Deze daad liet het volle licht schijnen op de reactionaire, 
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tegen de volkeren gerichte politiek der U.S.A., bij wier gratie Tsjang 
nog bestaat. 

Het was de Sowjet-Unie, die door een groots initiatief de hele zaak 
uit het slop haalde en een passende oplossing vond. Dit bracht de anti
communistische propaganda damg van streek, want net toen ze bezig 
was met de moeilijke taak om de Sowjet-Unie voor te stellen als d~:; 
grote hinderpaal voor het goed functioneren van de U.N.O., kwam hei; 
nieuwe voorstel, dat moeilijk als een aanslag op de vrede viel voor 
te stellen. 

De krachten van de vrede en de vooruitgang blijven botsen op de 
krachten van oorlog en reactie, maar na Genève komen de reactionaire 
krachten met aanzienlijk verlies uit de strijd. 

Dat is de oorzaak dat het prestige en de autoriteit van de Sowjet-Unie 
voortdurend toeneemt en die van de Verenigde Staten voortdurend 
daalt. De onweerstaanbare opmars van de vrede mag niet leiden tot 
passiviteit, want juist de activiteit van de volkeren is de drijfkracht van 
die opmars. 

De imperialisten daarentegen stellen verbitterde pogingen ih het 
werk, het getij te doen keren; daarvan is het afsluiten van het Bagdad
pact het bewijs. De strijd der volkeren moet actief worden voortgezet 
om die pogingen tot mislukken te doemen. 

* 
Voor ons in Nederland is de strijd tegen de Duitse herbewapening 

van bijzondere betekenis. Deze strijd is zowel een strijd voor de vrede 
a1s voor nationale zelfstandigheid. Het burgerlijke Parijse blad "Le 
Tribune des Nations" heeft bekend gemaakt dat Adenauer in een ver
trouwelijke bijeenkomst met C.D.U.-ministers, militairen en industrië
len, de "verlokkende perspectieven" van het NATO-leger besproken 
heeft, en daarbij verklaarde, dat met behulp van de Parijse verdragen 
in 2 tot 3 jaren een kern van minstens 34.000 officieren en ongeveer 
100.000 onderofficieren opgeleid zijn, waarbij dan nog de reeds geoefen
de soldaten van de laatste oorlog (4 millioen) gerekend kunnen worden. 

Op die manier zouden de Duitse imperialisten, zoals Adenauer zei, 
"stevig in de schoenen staan en hun stem de nodige kracht verschaffen." 

Deze Amerikaanse politiek om Duitsland opnieuw een Wehrmacht te 
geven, is buitengewoon gevaarlijk voor ons land. De Wehrmacht zal het 
machtsinstrument worden, waarmee de Duitse kapitalisten hun econo
mische en politieke activiteiten kracht willen bijzetten. 

De Amerikanen hebben de bedoeling de Duitse legers voor hun doel
einden te gebruiken, maar dat strookt niet met de bedoeling van 
Krupp c.s. 

De bekende Sowjet-theoreticus E. Varga zegt daarover in zijn boek 
"Grundfragen der Oekonomik und Politik des Imperialismus": 

"Indien de Amerikaanse imperialisten ernaar streven, het Westduitse 
imperialisme voor hun doel te gebruiken, het onder hun controle te hou
den, dan streven de Duitse imperialisten ernaar om het Amerikaanse im
perialisme voor hun doel, tot volledig herstel van het Duitse imperialisme, 
tot volledige wederoprichting der Duitse Wehrmacht, tot verovering van 
kolonies, te benutten." (blz. 293) 

We zien, waarheen dat leidt. 
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Na de Parijse aceoorden zijn de Duitse reactionaire krachten brutaler 
dan ooit. De verkiezingen in het Saargebied waren er een voorbeeld 
van. Ook Nederland proeft er van mee, door de actie die in West
Duitsland ontketent is tegen Nederland, over de kwestie der oorlogs
misdadigers uit Breda. 

Deze actie is één der pogingen, druk uit te oefenen op de West
Europese landen in het streven naar de hegemonie in West-Europa. 

Tegelijkertijd moet ze dienen om in het binnenland de Wehrmacht te 
populariseren. In de geest van "men zou ons niet beledigen of negeren 
als we maar sterk waren, als we weer een Wehrmacht hadden." Hier 
past één antwoord: een fel en hard verzet tegen de Duitse chantage 
en druk van het gehele Nederlandse volk. Dat verzet is noodzakelijk, 
maar tevens is het nodig dat wij het Nederlandse volk overtuigen dat 
de oorzaak in de politiek van herbewapening zit. 

Het Duitse vraagstuk moet in het middelpunt staan van onze strijd 
voor de vrede en nationale zelfstandigheid. De betekenis ervan wordt 
door het Nederlandse volk terdege begrepen, dat bewijst telkenmale 
opnieuw de actie voor het behoud en de viering van de 5e Mei. 

Bij de strijd rondom de 5e Mei leden de reactionaire krachten op
nieuw een nederlaag. Het optreden van de nationale democratische 
krachten in ons volk dwingt opnieuw de viering van de 5e Mei af. Het 
werd opnieuw een bewijs, dat samenbundeling van deze krachten, 
steunend op P.v.d.A., V.V.D. en C.PN., de reactie terug kunnen drijven. 
Het wijst de weg, hoe ook tal van andere binnenlandse problemen, die 
met de dag nijpender worden, tot oplossing kunnen worden gebracht. 
Problemen als woningnood, lonen en prijzen, onderwijs. 

Opvallend is dat juist bij de belangrijkste vraagstukken voor ons 
volk blijkt, hoe de reactionaire politiek van de Romme-richting een 
funeste uitwerking heeft. Romme zelf op het gebied van lonen en 
prijzen met zijn drijven naar vrijere loonvorming, de Romme-ministers 
Witte, Calsen Luns resp. op het gebied van de woningbouw, onderwijs, 
buitenlandse politiek en Indonesië. Om de zaak vol te maken, zij hier 
ook nog gewezen op de circulaire-Beel, die gericht was tegen de be
langen van tal van gemeenten en die een aanslag op de democratie 
vormde. 

Het door Romme geformeerde kabinet heeft t.a.v. de hierboven ge
noemde vraagstukken een chaos aangericht. 

Duidelijker dan ooit tevoren is te zien, dat de politiek van Romme, 
d.w.z. de politiek der grote ondernemers in flagrante tegenstelling staat 
tot de belangen van het Nederlandse volk. De ervaring leert daarbij dat 
Romme regeert bij de gratie der verdeeldheid van de democratische 
krachten. Daarom is linkse coördinatie noodzakelijk en zij steunt op de 
belangen van het volk en spruit voort uit de noodzaak, de democra
tische krachten tegen Romme te coördineren. 

De politiek van een linkse coördinatie is een democratische politiek, 
gericht op de belangenbehartiging van het volk. 

Het verzet tegen de Romme-politiek breekt los en neemt bredere 
vormen aan. Voorbeelden zijn de krachtige houding, die een aantal 
gemeenteraden heeft aangenomen tegen Beel. De houding van de 
communisten om voor de begroting te stemmen en daarmee het demo-
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cratisch verzet tegen Beel aanzienlijk te verste-rken, vormt naast zijn 
directe betekenis nog een belangrijke bijdrage om het nut van de 
samenwerking van de democratische krachten te propageren. 

Een ander voorbeeld, waaruit blijkt dat het verzet toeneemt tegen 
Romme, is de grote beweging in de P.v.d.A. en het N.V.V. over het 
besluit van de regering om over te gaan tot vrijere loonvorming. Op 
het looncongres van het NV.V., was nu niet het anti-communisme de 
hoofdschotel, maar de Romme-politiek 

Meer dan ooit zien de sociaal-democratische arbeiders in, dat de 
vijand rechts staat. De kracht van de actie, een kracht die alleen maar 
door eensgezind optreden van communisten en sociaal-democraten ver
kregen wordt, zal de eis van het N.V.V. voor een nieuwe loonsverho
ging kunnen verwerkelijken. 

Een levend voorbeeld gaf de staking van de classificeerders te 
Amsterdam, waar f 5.- loonsverhoging per week werd bereikt door 
actieve strijd. 

* 
De politieke situatie in ons land wordt reeds beïnvloed door de 

verkiezingen van Juni '56. Deze verkiezingen, het is reeds meer be
toogd, zijn van ongemeen belang. De inzet is een democratische regering 
of een Romme-;regering. De kansen der democratische krachten zijn 
groot. De politiek van het door Romme geformeerde kabinet-Drees kan 
geen critiek verdragen, zij vreest het openbare oordeel der communis
ten over de huidige stand van zaken in Nederland. Vandaar dat ze de 
C.P.N. geen zendtijd toestaat tijdens de verkiezingscampagne. 

Door de grootste activiteit, door de verkiezingscampagne op te vatten 
als een deel van de algemene strijd voor democratie, hogere lonen, 
woningen en tegen het Mandement, moeten wij de Nederlandse werkers 
overhalen om op de communistische lijst te stemmen. De verkiezings
campagne moet het Nederlandse volk ervan overtuigen, dat stemmen 
op de communisten betekent: het dienen van zijn eigen directe belan
gen, de belangen van een ieder persoonlijk. 

De inzet van de verkiezingen is niet het communisme, maar de vrede, 
de democratie, lonen, woningen en beter onderwijs. 

18 Dec. 1955. 
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HET ONDERWIJS IN NEDERLAND 

Het vraagstuk van de verbetering van ons onderwijs zal in de komen
de poLitieke strijd in het algemeen en in de verkiezingsstrijd in het 
bijzonder ongetwijfeld een rol spelen. Niet alleen door de C.P.N., maar 
ook van de zijde van de P.v.d.A. en de V.VD. is het onderwijsprobleem 
een van de dringendste binnenlandse vraagstukken genoemd, en in 
meer o.f minder duidelijke bewoordingen is te kennen gegeven, dat het 
na-oorlogse regeringsbeleid op dit punt in ieder geval heeft gefaald. 

Het is niet moeilijk om iedere ttvtjfd over de kwaliteit van ons 
huidige onderwijssysteem uit te bannen, wanneer wij letten op de 
volgende simpele cijfers, die de treurige werkelijkheid aangeven: 
- het aantal leerlingen dat in de loop van de schooljaren minstens één 

keer blijft zitten, bedraagt voor het gymnasium 73 %, voor H.B.S. 
en Lyceum 81 % en voor de lageTe school 42 % ... 

- van de 100 leerlingen, die de lagere school verlaten volgen er 23 geen 
verder dagonderwijs, 31 gaan er naar de U.L.O., 34 naar het nijver
heidsonderwijs en 12 naar het V.H.M.O. * ). 

- de helft van de studenten aan U.L.O., V.H.M.O. en Hoger Onderwijs 
haait niet de eindstreep ... 

- uit bovenstaande gegevens kunnen we afleiden, dat minstens 45 % 
van de Nederlandse jeugd na het verlaten van de lagere school geen 
dagonderwijs meer volgt óf niet met het gewenste resultaat! 

Veelvuldig wordt de noodzaak van ingrijpende vernieuwing van 
onderwijsorganisatie en onderwijsmethodes dan ook aan de orde ge
steld. En ook wij zijn van mening dat er meer onderlinge samenhang. 
moet komen in de leerprogramma's en deze moeten worden aangepast 
aan moderne maatschappelijke eisen en paedagogische inzichten, dat er 
meer aandacht en meer geld moet worden besteed aan vele aspecten 
van de onderwijsvernieuwing. De C.P.N. steunt, naar in ham· vermogen 
ligt, de pogingen die dienaangaande worden ondernomen. 

W~j zien echter als de twee centrale vraagstukken in de onderwijs .. 
problematiek, beslissend voor de ontwikkeling van het onderwijs en 
de vernieuwing daarvan: 
1. de problemen die samenhangen met de personele en materiële voor

zieningen in het algemeen. 
2. de ontwikkeling van de verhouding tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs. 
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Het lager onderwijs 

Een van de factoren die beslissend is voor het peil van dit onderwijs 

*) VHMO = Voorbereidend Hoger en Middelbaar OnderwiJs. 
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is het gemiddeld aantalleerlingen per klas. Op grond van een beschou
wing van de klassegemiddelden in de landen, waar een redelijk peil 
van onderwijs mag worden verondersteld, op grond van rapporten en 
J.Iitspraken van deskundigen, moeten wij vaststellen, dat voor het geven 
van goed onderwijs het aantal leerlingen per klas niet boven 30 moet 
komen. 

Welnu, dit klassegemiddelde ontwikkelde zich in ons land van 32,9 
in 1933 via 35,7 in 1946 tot 36,1 in 1954. Deze cijfers geven de werkelijk
heid onvoldoende weer, want in klassen met 36 leerlingen of meer 
zitten de volgende percentages van het totaal aantal leerlingen: 

67% in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 
70 % " " " 50.000-100.000 " 
69 % " " " 20.000- 50.000 
63 % " " " 10.000- 20.000 
54% " " "minder dan 10.000 " 
63 %:voor alle Nederlandse gemeenten. 

Wat te zeggen van een aantal Brabantse gemeenten, waar ongeveer 
de helft van de schoolgaande jeugd het onderwijs geniet in klassen met 
minstens 45 leerlingen? 

Deze toestand is voor ons land beschamend, voor de komende genera
ties funest, voor onze toekomst gevaarlijk. Hoe moet verbetering tot 
stand komen? Meer scholen, meer onderwijzers! Wat zijn in dit opzicht 
de plannen van de regering? Dat er thans reeds een ontstellend tekort 
aan onderwijzers bestaat is algemeen bekend. Begin December consta
teerde de minister van Onderwijs bovendien, dat hij er binnen een 
afzienbaar aantal jaren 10.000 onderwijzers bij moet hebben. Welke 
maatregelen zijn beslissend voor het verkrijgen van een voldoend 
aantal? In de eerste plaats verbetering van de salariëring van het 
onderwijzend personeel, vervolgens verlichting van de te zware taak 
van de onderwijskrachten. 

Ernst t.a.v. de salarisverbetering moeten de onderwijzers van minister 
Cals niet verwachten, nu blijkt, dat terwijl het overleg over deze ver
betering al jaren gaande is, de minister nog niet verder is gekomen 
dan de erkenning dat er "aanleiding bestaat de salariëring van het 
onderwijzend personeel in haar geheel d.w.z. in haar onderlinge ver
houdingen te bezien". Voorlopig blijft de onderwijzer minder verdienen 
dan de politie-agent ... 

Wat de scholenbouw betreft is de toestand weinig rooskleuriger. Op 
de begroting van 1956 is het bouwvolume met enkele tientallen mil
Hoenen guldens verlaagd en wordt er rekening mee gehouden dat het 
nieuwe volume niet volledig zal kunnen worden benut. "Een gedetail
leerd plan voor scholenbouw bestaat er niet. Elk jaar weer dienen, 
aangepast aan de gegeven omstandigheden (van het toegestane bouw
volume- G. M.) de nodige maatregelen te worden genomen," aldus de 
minister in de Memorie van Antwoord. 

De vooruitzichten op vermindering van het klassegemiddelde, zijn 
niet bepaald hartverkwikkend, noch voor de kinderen, die per slot van 
zake maar eenmaal in hun leven lager onderwijs kunnen krijgen, noch 
voor de onderwijzers, noch voor de toekomst van ons land. 
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Het voortgezet onderwijs 

Bij het U.L.O.-onderwijs zit 70 '/r van de leerlingen in klassen die 
boven het toch al hoge gemiddelde liggen. Gezien het feit, dat vanaf 
1958 de naoorlogse geboortegolf het U.L.O. komt bespoelen mag de 
toestand hier toch wel bepaald critiek worden genoemd. 

Wij willen ons van het voortgezet onderwijs echter beperken tot het 
V.H.M.O., omdat hieromtrent de nauwkeurigste gegevens bestaan. 

Het uitvoerige Interimrapport van de Commissie-Drewes geeft de 
volgende cijfers: 

- momenteel bedraagt het docententekort 900, dit zal de eerstkomende 
jaren oplopen tot 3600! 

- als gevolg hiervan zal het aantal lessen, dat gegeven moet worden 
door daartoe niet bevoegde leerkrachten, stijgen als volgt (in percen
tages van het totaal aantal lessen in de verplichte vakken): 

Vakken 1955 1962 
Wiskunde 16 j{ 35 '/o 
Frans 28 % 39 % 
Duits 16% 39 '}';. 
EngeLs 23 j{ 29 (!(; 

Nederlands 17% 32% 

V oor alle vakken zal het 
aantal onbevoegd gegeven 
lessen stijgen van 14 % in 
'35 tot 33 % in '62. 

- desondanks weigert de regering de leraren vrijstelling van militaire 
dienst te geven: "er kan geen sprake van zijn." 

- gezien het feit, dat vanaf 1958 de naoorlogse geboortegolf het 
V.H.M.O. bereikt, acht de minister het nodig dat er 195 nieuwe scholen 
voor dit onderwijs worden gebouwd in de eerstkomende jaren. Mis
schien worden er in het komend jaar 8 gebouwd ... 

Conclusie 

Ondanks het feit, dat wij de schrikbarende toestanden, die er bij 
andere takken van het onderwijs heersen- met name bij het kleuter
en nijverheidsonderwijs - niet hebben aangeduid, ondanks het feit, 
dat wij enkele belangrijke aspecten - de lichamelijke opvoeding en 
gezondheidstoestand, de kwaliteit van schoolgebouwen en studiemate
riaal- niet hebben genoemd, is toch deze conclusie wel gemotiveerd: 
peil en omvang van het onderwijs zijn zeer onvoldoende en dreigen 
verder te verslechteren zolang het huidige onderwijsbeleid zal worden ... ~. 
voortgezet. 

II 

De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs *) 

Ondanks het feit, dat er een duidelijk aanwijsbare toename van· de 
belangstelling voor de openbare school valt waar te nemen, is de 
positie van het openbaar onderwijs in de afgelopen jaren ongunstiger 
geworden, bepaalde takken zijn achteruitgegaan, de andere, die vooruit 
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gingen deden dit lang niet in die mate, die mogelijk zou zijn geweest 
indien er niet een aantal factoren werkten, die de bloei van het open
baar onderwijs belemmeren. De belangrijkste factoren hiervan zullen 
wij beknopt weergeven: 

1. Het bestuur van het openbaar onderwijs is in feite in handen van 
voorstanders van het bijzonder onderwijs, dus van mensen, die de 
groei van de openbare school alleen met lede ogen kunnen aanzien. 
Alle topfunctionarissen van het ministerie van onderwijs zijn voor
standers van de bijzondere school, met uitzondering van één van 
de rijksinspecteurs. In vele gemeenten is de situatie op de afdelin~ 
onderwijs niet veel anders. 
Bedenken wij alleen maar welke bevoegdheden een gemeentelijk 
inspecteur heeft - beno_eming, overplaatsing, ontslag en straffen aan 
onderwijzers; vaststelling leerplan, leermiddelen en boekenlijst -
dan kunnen wij ons moeilijk aan de conclusie onttrekken, dat deze 
toestand de ontwikkeling van het openbaar onderwijs moet remmen. 

2. De wettelijke bepalingen maken het gemeentebesturen, die de groei 
van het openbaar onderwijs willen remmen niet moeilijk deze poli
tiek uit te voeren. De stichting van openbare scholen is onder die 
omstandigheden een aanzienlijk moeilijker taak, dan het stichten 
van bijzondere scholen; het opheffen van openbare scholen daaren
tegen veel gemakkelijker. De beruchte kwesties in Heer, Klundert 
en andere gemeenten zijn de bekendste en treffendste illustraties. 

3. Wettelijke bepalingen, bekend onder de verzamelnaam "Automa
tisme," eisen van de gemeentebesturen, dat iedere uitgave, die voor 
het openbaar onderwijs wordt gedaan in gelijke mate aan het bij
zonder onderwijs ten goede komt, ongeacht of de noodzaak hier 
even groot is. Het is duidelijk, dat dit de verzorging van het open
baar onderwijs bepaald niet ten goede komt. 

4. Daarbij is het dan zo, dat de bijzondere school in de meeste gevallen 
directe financiële en andere steun geniet van kerkelijke instanties. 
Wij denken hierbij aan het beschikbaar stellen van lokaliteiten voor 
voorbereidende klassen voor bijzondere scholen, het aanstellen van 
boventallige leerkrachten**) op kosten van kerk- en schoolbesturen, 
e.d. Maatregelen, die de gemeentebesturen voor het openbaar niet 
kunnen treffen. 

Men krijgt een indruk van de uitwerking van bovengenoemde facto
ren uit onderstaande cijfers: 

- In 1954 waren er bij het openbaar lager onderwijs 505 boventallige 
leerkrachten werkzaam, bij het bijzonder lager onderwijs 1382 ... 

- bij het openbaar U.L.O. waren in ditzelfde jaar werkzaam 54 boven
tallige leerkrachten, bij het bijzonder U.L.O. 157 ... Terwijl de ver
houding openbaar-bijzonder in beide gevallen 1 op ruim 2 is. 

- vergelijken wij de aantallen leerlingen en scholen waarmee de ver-

*) Zie hiervoor ook P. en C., April '55: "Het bouwwerk van Romme". 
**) Boventallige leerkracht= leerkracht boven het in verband met de leerlinge.ll.

~ch:".al vereist minimum aantal leerkrachten. 
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schillende inrichtingen van onderwijs zijn toegenomen in 1954-1955, 
dan zien we het volgende: 

richting meer leerlingen 
openbaar l.o. 19.000 
bijzonder l.o. *) 39.000 
openbaar u.l.o. 3.400 
bijzonder u.l.o *) 6.000 

meer scholen 
39 
95 

4 
16 

5. Een zeer belangrijke factor is de toenemende geestelijke en mate
riële dwang, die er op de gelovige ouders wordt uitgeoefend om hun 
kinderen naar de bijzondere school te sturen. Dat deze tak van de 
mandementspolitiek niets met "de vrije schoolkeuze voor de ouders" 
heeft te maken, werd van onverdachte zijde nog eens onthuld· 
Derksen, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersvereniging en 
lid van de Eerste Kamer, deelde mee, dat slechts 6% van de katho
lieke scholen een oudercomité bezit. 

V ooruitzichten voor het openbaar onderwijs 

In alle rechtse partijen en in het regeringsprogramma staat het door
trekken van de financiële gelijkstelling als eerste punt op de agenda. 
Vijf en dertig jaar practijk van de financiële gelijkstelling bij het lager 
onderwijs hebben geleerd dat een overheid, die vijandig staat tegenover 
het openbaar onderwijs vele mogelijkheden heeft deze gelijkstelling tot 
een ten achterstelling van de openbare school te maken. Bij het door
trekken van deze "pacificatie" blijven die mogelijkheden in ruime mate 
voorhanden. Maar er is bij dit doortrekken van de financiële gelijk
stelling nog een ander aspect. 

Het aantal scholen voor technisch, U.L.O. en V.H.M.O. is natuurlijk 
geringer dan het aantal lagere scholen. Dat brengt met zich mee dat 
in vele gemeenten en streken slechts één technische school, slechts één 
H.B.S. of één gymnasium mogelijk is. Welke richting moet deze school 
dan hebben? Ieder democratisch gezind mens zal begrijpen, dat hier 
alleen een openbare school mag worden gekozen. Dit soort "vlucht
heuvelscholen" kunnen niet katholiek of protestant zijn, zonder de 
democratie ernstig aan te tasten, want op een dergelijke school bestaat 
geen eerbied en verdraagzaamheid jegens de opvattingen van niet
godsdienstige of anders-godsdienstige groeperingen, behoeft niet te be
staan en kan niet bestaan. Alleen op de openbare school wordt - krach
tens haar beginsel en krachtens de aan haar in de wet gestelde eisen 
- eerbied en verdraagzaamheid jegens alle levensovertuigingen 
betracht. 

Romroe persoonlijk trekt tegen dit beginsel - vluchtheuvelschool is 
openbare school - te velde. Hij noemt het "de grondfout van het hier 
geldende pacificatiestelsel." Zijn partijgenoot, minister van onderwijs 
Cals, zorgt voor de concrete wijzigingen in de wetgeving, die deze 
aftakeling van de democratische rechten en van het openbaar onderwijs 
ruim baan moeten geven. Dit bleek bij de behandeling van het wets
ontwerp voor de wettelijke regeling van het kleuteronderwijs en bij 

*) Onder bijzonder onderwijs wordt in deze gevallen verstaan uitsluitend prot.chr. 
en katholiek onderwijs. 
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de behandeling van de nota's betreffende de reorganisatie van het 
voortgezet onderwijs. Hierbij wordt het in de Grondwet vastgelegde 
principe, dat de openbare schooi primair moet zijn, over boord gezet. 

Conclusie 

Ondanks het feit, dat het openbaar onderwijs na de financiële gelijk
stelling in 1920 en door het beleid van de regeringen van de rechtse 
coalities voor de oorlog en door de politiek van de K.V.P.-ministers 
van onderwijs na de oorlog aanzienlijk is ingekrompen, zijn de ijveraars 
voor de bijzondere school allerminst bevredigd. Er wordt een groot
scheepse aanval ondernomen op de posities, die het openbaar onderwijs 
heeft weten te behouden. Deze aanval staat onder leiding van en wordt 
in beslissende mate ten uitvoer gebracht door de K.V.P. 

III 

De ernst van de toestand waarin het onderwijs is komen te verkeren 
en h:=t gevaar voor het openbaar onderwijs vereisen grote krachts
inspanningen en nauwe samenwerking van allen die dit ter harte gaat. 
In de organisaties van het openbaar onderwijs- de vereniging "Volks
onderwijs" met ruim 150.000 leden, de vakverenigingen van de leer
krachten met enkele tienduizenden leden, de duizenden oudercommis
sies en andere organisaties van ouders en onderwijzers - werken com
munisten, socialisten, liberalen en partijloze voorstanders van de open
bare school samen in de strijd tegen het wanbeleid van de regering en 
voor de bescherming van de rechten van een democratische opvoeding. 
Dit is een enorme factor bij het tot stand komen van de samenwerking 
tussen de partijen waaraan door de voorstanders van de openbare 
school vertrouwen wordt geschonken. 

In de resolutie van het partijbestuur van de C.P.N. over de nieuwe 
aanpak van haar taak*) wordt vastgesteld dat er door Romme ge
~treefd wordt naar een rechtse regering, naar blokvorming van de 
reactie. Ook in het belang van de ontwikkeling van het onderwijs, ook 
in het belang van de bescherming van het openbaar onderwijs is het 
tot stand komen van een linkse coördinatie tegen Romme een eis van 
de eerste orde. Op het tot stand komen van die linkse coördinatie, van 
"overeenstemming met andere partijen en organisaties voor het nemen 
van practische maatregelen" is de politiek van de C.P.N. gericht. Daar
om is nu de vraag aan de orde: hoe staan C.P.N., P.v.d.A. en V.V.D. 
tegenover de twee in dit artikel aangesneden onderwijsvraagstukken? 

Bestrijding van de algemene noodtoestand 

In tegenstelling tot de rechtse partijen in ons land neemt het pro
bleem van de algehele materiële en personele verzorging van het 
onderwijs bij C.P.N., P.v.d.A. en V.V.D. een eerste plaats in de pro
gramma's voor de komende verkiezingen in. Verder valt het op, dat in 
de gemeenten en streken, waar deze partijen invloed op het onderwijs-

*) P. en C. December 1955. 
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beleid kunnen uitoefenen, de toestand bepaald niet het slechtst is. Ten 
slotte is het ook geen geheim, dat de critiek, die op het beleid van de 
regering werd uitgebracht in het parlement, in hoofdzaak van de zijde 
van de C.P.N. en de V.V.D. kwam, terwijl ook de P.v.d.A.-fracties, 
duidelijk onder druk van hun aanhang, nu en dan een critische toon 
aansloegen. 

Wij kunnen allerminst beweren, dat de programma's van deze par
tijen eensluidend zijn, noch dat er eenzelfde opvatting in tot uiting 
komt over de oorzaken van de heersende noodtoestand. Wij hebben 
bezwaar tegen de wijze waarop de P.v.d.A. en de V.V.D. uiteindelijk 
hun medewerking aan het regeringsbeleid hebben gegeven en nog 
steeds geven. Een en ander sluit echter gecoördineerd optreden van 
deze partijen in parlement, provinciale staten en gemeenteraden niet 
uit. Indien het de P.v.d.A. en de V.V.D. ernst is met hun programma's 
zullen zij aan gecoördineerd optreden met de C.P.N. niet kunnen 
ontkomen. 

De toestand vereist het en dat zullen zeer vele aanhangers van deze 
partijen gaan inzien en van de leidingen van deze partijen eisen. 

Bescherming van het openbaar onderwijs 

In de rijen van de rechtse partijen klinkt op dit terrein één simpel 
geluid: "uitbouw van het bijzonder onderwijs! doortrekking van de 
financiële gelijkstelling naar alle takken van onderwijs!" Deze eisen 
nemen de eerste plaats in het verkiezingsprogram voor onderwijs van 
de K.V.P. in. In de linkse partijen is de toestand niet zo eenvoudig. 

Er bestaat op de belangrijkste punten grote mate van overeenstem
ming tussen de standpunten van de V.V.D. en de C.P.N. De V.V.D. 
"verlangt een beleid, dat aan de openbare school volledig recht zal doen 
wedervaren. Zij legt er daarbij de nadruk op, dat die school is enerzijds 
de school van de principiële voorstanders van openbaar onderwijs, 
anderzijds de toevlucht der minderheden, die voor haar kinderen geen 
bijzonder onderwijs van eigen richting kunnen erlangen," aldus het 
beginselprogram. Op haar onderwijscongres werd dit standpunt door 
nagenoeg alle sprekers onderstreept en uitgewerkt. Men keerde zich in 
duidelijke bewoordingen tegen het "automatisme" en in de Tweede 
Kamer werden door de V.V.D. belangrijke voorwaarden verbonden 
aan haar steun voor de plannen voor het doortrekken van de financiële 
gelijkstelling. Bij de behandeling van de wettelijke regeling voor het 
kleuteronderwijs leverden C.P.N. en V.V.D. op vele punten, de positie 
van het openbaar kleuteronderwijs betreffende, gezamenlijk slag tegen 
rechts. Bij de behartiging van de belangen van het openbaar onderwijs 
in gemeenteraden behoort het gemeenschappelijk stelling nemen van 
beide partijen gelukkig ook niet tot de uitzonderingen. Ondanks het feit 
dat wij niet altijd de nodige consequentie bij de V.V.D. zien, bijv. bij 
benoemingen van bestuurders van functionarissen van het openbaar 
onderwijs en bij het doortrekken van de pacificatie. 

De V.V.D. "ondervindt ook weinig steun bij haar optreden voor de 
openbare school. Ook hier is het vroegere enthousiasme in socialistische 
kring verflauwt. De doorbraak veroorlooft het ook hier niet krachtig 
stelling te nemen," aldus prof. Oud op de V.V.D.-jaarvergadering 1955. 
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De Partij van de Arbeid heeft de speciale aandacht en zorg voor de 
openbare school niet meer in haar programma staan. Veelvuldig buk
ken haar vertegenwoordigers voor de verlangens van het bijzonder 
onderwijs. Naar aanleiding van het feit, dat de P.v.d.A.-fractie in de 
gemeenteraad van Gouda binnen twee jaar een reuzezwaai maakte en 
van tegenstander van het stichten van twee nieuwe technische scholen 
(bijzondere uiteraard) naast de ene, economisch verantwoorde open
bare, tot voorstander van dit reactionaire plannetje werd, schreef Het 
Schoolblad de ontboezeming: "Merkwaardig toch, hoe men in deze 
polit_ieke partij alle moeite doet om te betogen dat mensen van ver
schillende levensovertuiging best een organisatie kunnen vormen met 
een staatkundig doel, dat een vakcentrale best alle werknemers kan 
omvatten, maar hoe men aan de andere kant geen standpunt wenst in 
te nemen, als het er om gaat de jeugd zoveel mogelijk bij elkaar te 
houden ... " Of zoals een onderwijzer, lid van de P.v.d.A. het herhaal
delijk uitdrukt: "De doorbraak? Die vindt je alleen goed in de open-. 
bare school!" 

De strijd om het behoud van het openbaar onderwijs neemt in de 
nabije toekomst ongetwijfeld scherpere vormen aan. Dan zal blijken, 
in hoeverre de politiek, die door de leiding en een groot deel van de 
kaders t.a.v. de clericale eisen wordt gevoerd, de instemming van de 
leden geniet. "Zij zullen zich door de compromispolitiek tot in het 
diepst van hun ziel gewond. moeten voelen. De reactie daarvan kan op 
den duur niet uitblijven," stelde prof. Oud in dit verband vast. 

Ook wij zijn van mening, dat de reactie niet zal uitblijven. Het ver
trouwen, dat er in de P.v.d.A.-leiding wordt gesteld mindert snel op 
dit punt van het onderwijs. In de kringen van de socialistische onder
wijzers is de critiek zeer fel en komt herhaalde malen in de openbaar
heid. Op het onderwijscongres van de P.v.d.A. kwamen enkele hartige 
discussies naar voren over de houding van de P.v.d.A. inzake het 
groeiend conflict tussen openbare school en katholieke reactie. Op het 
Partijcongres in Februari van dit jaar kwamen een aantal voorstellen 
op de agenda betreffende de onderwijstoestanden, die critiek op de 
regeringspolitiek inhielden. Een van de congresbesluiten is het op korte 
termijn onderzoeken van een herziening van het "nationaal bestedings
programma, waarbij in het bijzonder te streven ware naar sterk ver
hoogde besteding voor onderwijs en cultuur ... " Gezien de geluids
barrières, die in het P.v.d.A.-apparaat moeten worden overwonnen, is 
hier sprake van een krachtige stroming. Wij hebben alle reden te ver
wachten dat deze stroming de P.v.d.A.-leiding zal dwingen haar koers 
in de nabije toekomst te wijzigen. 

Uit dit alles kunnen wij concluderen, dat er niet alleen alle reden is 
om te streven naar een coördinatie van de linkse krachten op het ter
rein van het onderwijs, maar dat er ook mogelijkheden voor zijn op 
grond van de programma's en op grond van het gemeenschappelijke 
optreden in verschillende gevallen, in de Kamer, in de gemeenteraden 
en daarbuiten. In een volgend artikel gaan wij hier verder op in. 

G. MULDER 
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Amerikaans particulier kapitaal nestelt zich 

in Nederland 

11. EEN OVERZICHT VAN AMERIKAANSE BEDRIJVEN 
IN NEDERLAND 

Men kan aannemen dat bijna drievijfde van de Amerikaanse beleg
gingen in vestigingen in Neder land in de aardoliesector is geschied en 
ongeveer een-kwart in dat van de overige industrie. De Amerikaanse 
aardoliemaatschappijen nemen nu in Nederland een zeer machtige 
positie in, zowel op het gebied van de winning van aardolie als op dat 
van de raffinage en de handel in aardolieproducten. Tevens dringt het 
Amerikaanse kapitaal steeds meer door in de "Koninklijke Nederlandse 
Petroleum Maatschappij," welke trouwens door talrijke overeenkom
sten met Amerikaanse maatschappijen is verbonden. 

In de overige industriële sector overheersen de Amerikanen bij de 
productie van autobanden, de montage van automobielen, de productie 
van schrijf- en kantoormachines, de productie van vijlen, fittings, spoor
wegcommunicatie-middelen, textiel-breimachines, zekere werktuigma
chines, persen en controle-apparaten en zijn zij sterk doorgedrongen in 
de Nederlandse vliegtuigindustrie. Vooral sinds 1954 is dit Amerikaanse 
offensief ook zeer voelbaar in de chemisch-farmaceutische sector. 
Sinds langere tijd zijn Amerikaanse firma's ook doorgedrongen op 
cultureel gebied (films, persorganen, persagentschappen). 

Hieronder vindt de lezer een overzicht,naar bedrijfstakken, van onge
veer '65 Amerikaanse firma's, die in Nederland eigen filialen gesticht 
hebben of een bedrijf uitoefenen in samenwerking met Nederlandse 
firma's. 

De aardolie-sector 

Sinds 1930 is de Standard Oil of New Jersey, een der grootste aard
olieondernemingen ter wereld en behorende tot de Rockefellergroep, in 
ons land vertegenwoordigd. 

In Nederland draagt dit bedrijf de naam van "Standaard Amerikaanse 
Petroleum Compagnie", met hoofdzetel in Den Haag. De "Esso" is de 
verkaapsorganisatie van deze firma. Deze "Standaard"-vestiging in 
Nederland beschikt over drie tankschepen met gezamenlijk 50.000 BRT, 
200 eigen spoorwegtankwagons en de talrijke "Esso"-pompstations en 
vervoermiddelen. Ook beschikt de "Standaard" over een eigen zee
haveninstallatie te Rotterdam. 

Als aparte firma is ook nog de "N.V. Standaard Vacuum Petroleum 
Mij." in Nederland werkzaam. 

Deze Nederlandse vestiging van de "Standard Oil of N ew Jersey" 
controleert daarbij ook nog voor de helft de aardoliewinning in Neder-

Zie voor het eerste deel van dit artikel het December-nummer van P. en C. 
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land. Want de "Standaard" neemt voor 50% deel aan het kapitaal van 
de N.A.M., d.w.z. de "Nederlandse Aardolie Maatschappij," waarvan 
de andere aandelen in bezit zijn van de Koninklijke Petroleum Mij. 
Rondom deze grote aardoliemaatschappijen scharen zich in de laatste 
tijd kleinere Amerikaanse vestigingen. 

Zo heeft de "Texas Instrument Corporation," waarvan de werkzaam
heden ook op aardolieterrein liggen, zich in Den Haag gevestigd. 

Eveneens in Den Haag ligt de zetel van de "Tokheim Oil Tank and 
Pump Corporation," die te Leiden een fabriek heeft voor het vervaar
digen van pompstations en dergelijk materieel. 

In dit verband kan ook de "Lumnus Nederland N.V." wordengenoemd 
(van de Lumnus Company, New York), eveneens gevestigd in Den 
Haag, dat een ingenieurs- en aannemersfirma is op het gebied van de 
aardoliewinning. Deze Amerikaanse firma heeft met Werkspoor samen 
nog een tweede firma in Nederland opgericht: de "Lumnus-Werkspoor 
Technische Mij." 

Onlangs werd ook nog te Vlaardingen een filiaal opgericht van ,~The 
Airetool Manufacturing Company" uit Springfield, Ohio. Dit bedrijf 
vervaardigt reinigingsapparaten voor buizen ten behoeve van de aard
olie- en chemische industrie. 

Aardolie-bedrijven 

De kostbare raffinaderij-installaties van de Caltex Petroleum Maat
schappij in Pernis vormen een groot deel van de Amerikaanse beleg
gingen hier te lande. In de laatste jaren is de capaciteit van deze 
raffinaderijen nog verder uitgebreid. De Caltex beschikt ook over een 
distributie-systeem hier te lande met tankwagens, opslagplaatsen en 
pompstations. In 1955/56 breidt de Caltex zich voor een waarde van 
enkele tientallen miljoenen guldens uit, o.a. door de oprichting van 
een laboratorium, en "Platformer"-installatie (met platina als kraak
katalysator) en van een Diesel-ontzwavelingsinstallatie. 

De Caltex is tevens grootaandeelhouder in N.V. L. A. Moll's Automo
bielen en Technische Industriële Maatschappij te Nijmegen, waarvan 
het geplaatste kapitaal 371.700 gulden bedraagt. 

Tenslotte moet in deze afdeling gewag worden gemaakt van het 
nieuw hoofdkantoor van de "Aramco Overseas Company," dat een aan
zienlijk gedeelte van het stadsbeeld in Den Haag beheerst. 

Deze maatschappij is de handelsorganisatie van de machtige "Arabian
American Oil Company," die o.a. in Saoedie-Arabië de gehele zeer 
belangrijke oliewinning in handen heeft en van andere Amerikaanse 
aardoliemaatschappijen. De belangrijkheid van deze vestiging is al af 
te lezen uit het feit, dat deze firma in de jaren 1952 tot en met 1955 voor 
bijna 70 miljoen gulden aan orders in Nederland heeft geplaatst. Dat 
hiermede veel wind uit de zeilen van Nederlandse exportfirma's wordt 
genomen is wel duidelijk. Het gebouw van 7.000 M2 werd door de 
Herstelbank gefinancierd en aan de Amerikanen verhuurd. Men kan 
zich voorstellen hoeveel energie en materialen hiervoor aan de Neder
landse bouwnijverheid werden onttrokken, waarbij dan nog komt, dat 
het talrijke Amerikaanse personeel in Den Haag en omstreken "voor
treffelijk" is gehuisvest. 

Uit het voorgaande valt wel de conclusie te trekken, dat Den Haag, 
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met zijn regeringsinstellingen, een mysterieuze aantrekkingskracht 
blijkt uit te oefenen op grote Amerikaanse aardoliebelangen. 

Metaal- en machine-industrie 
Het is vooral in deze belangrijke industriesector, dat zich in de laatste 

jaren vele Amerikaanse firma's in Nederland hebben gevestigd. Daar
toe behoren ook eigenlijk de "Texas Instrument Corporation" en de 
"Tokheim Oil Tank en Pump Corporation" evenals de "Airetool Manu
facturing Company," die in de aardolie-sector werden genoemd. 

Van de belangrijke Amerikaanse vestigingen op dit gebied (waarbij 
de automobielfabrieken en de industrie van kantoormachines apart 
zullen worden behandeld) kunnen hier worden genoemd: 
- De Cincinnatti Mill Machine Company (Cincinnatti-N.V.-Holland) 

te Vlaardingen, die slijp- en fraismachines vervaardigt, met een 
investering van ca 15 miljoen gulden. 

- De Textile Machine Works uit Reading, welke te Almelo een fabriek 
van tricotage-machines, speciaal kousenbreimachines, hebben op
gericht. 

- De Hydraulic Press Manufacture Co., welke te Amsterdam geves
tigd is. 

- De Honeywell Regulating Company (Honeywell & Brown), welke 
in Amsterdam thermostaten vervaardigt. 

- De Watson Stillman Company, welke haar hydraulische persen in 
Breda laat vervaardigen door de Machinefabriek Breda. 

- De Nederlandse Spiraalborenfabriek te Amersfoort, waarin naast 
Belgisch en Nederlands kapitaal, de Amerikaanse firma "Republic 
Drill and Tool Cy" grote belangen heeft. 

- De "Nicholson File Co," de grootste vijlenfabriek ter wereld, welke 
in 's-Hertogenbosch een vijlen-fabriek opricht met een kapitaal van 
4· mln gulden. 

- De "A. P. Control Corporation Ltd." uit Wisconsin zal te Nijmegen 
regelapparaten voor verwarmings- en koelinstallaties vervaardigen. 

- "Fisher & Porter Company" vervaardigt meetapparaten. 
- "Sparkler Manufacturing Company" produceert filters. 
- In Almelo heeft de "Metals and Controls Corporation" uit Appleton, 

Mass., een fabriek van haar Nederlandse dochtermaatschappij "N.V. 
Metappa" in bedrijf, waar warmteregulatie-apparaten worden ge
maakt. Van de huidige personeelsbezetting van 60 wil men komen 
tot 240. 

Talrijke Nederlandse machinefabrieken hebben patent-overeenkom
:osten met Amerikaanse ondernemingen. Bekend zijn in dit opzicht de 
verbindingen tussen Philips en General Electric Co. Ook Werkspoor
Stark (thans de Verenigde Machinefabrieken) is daardoor met de 
Westinghouse Co. verbonden. 

Zo heeft de E.N.O.T. (Eerste Nederlandse Optische en Technische 
Industrie te Amsterdam), die als énige Nederlandse onderneming 
brilleglazen maakt en daarvan in het grootste gedeelte van de Neder
landse behoefte voorziet, een twintigjarige patentovereenkomst, inge
gaan in 1950, met een grote Amerikaanse firma. De E.N.O.T. beschikt 
thans in Nederland over drie fabrieken. 
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Tenslotte moest in deze sector de "Nederlands-Amerikaanse Fitting
fabrieken" te Deventer worden genoemd. (Van de "Crane Co"). Deze 
firma is er in geslaagd met behulp van miljoenen eredieten van de 
Herstelbank, waarbij zij nog steeds zwaar in het krijt staat, stormen
derhand een groot deel van de Nederlandse markt voor fittings te 
veroveren. Volgens de jaarverslagen van deze firma bedroeg haar aan
deel in de Nederlandse markt in 1952: 29Yz %, in 1953 reeds 67% en 
in de eerste helft van 1954 zelfs 80 %! Maar de balans van de onder
neming meldt nog grote schulden en exploitatieverliezen! 

In de metaalsector zijn nog de volgende Amerikaanse ondernemingen 
werkzaam: 

De Greenfield Tap and Die Corporation heeft tezamen met de Bofa
borenfabriek te Amsterdam de "Greenfield Tap and Die (Holland) 
N.V." opgericht met een fabriek in Amersfoort en een kapitaal van een 
half miljoen gulden. 

Te Rotterdam is de firma C. H. Baldwin gevestigd, die zich bezig 
houdt met het onderhoud van tankschepen en scheepsketels. Verder 
heeft de General Railway Signal Co vrijwel een monopolie op dit ge
bied met haar fabriek welke in associatie met Philips te Hilversum is 
opgericht. 

De Otis Elevator Co. vervaardigt liften en Hyster Co heeft te Nijme
gen een fabriek voor hefwerktuigen. 

De Ekxo Products Ltd vervaardigt draadproducten en de Metaloch 
N.Y. Co sloten. De Hunter Douglas Co heeft een fabriek van aluminium 
jalouzieën en de Stahl Finis Co. uit Peabody heeft in Waalwijk een 
fabriek voor staalbewerking. 

Ook heefL de United Metals Corporation een vestiging in Nederland. 
Er is sprake geweest van overeenkomsten tussen de American Can 
Company en de Verenigde Blikfabrieken. 

Er zij nog opgemerkt, dat de uitbreiding van de Hoogovens en de 
oprichting van de N.V. Breedband geschied is, o.a. door de toekenning 
van Amerikaanse tegenwaardefondsen. In de eerste jaren waren er ook 
belangrijke leverantiecontracten van de Hooogovens aan Amerikaanse 
fabrieken voor dunne platen (o.a. aan Fqrd). 

Te !-'..msterdam is nog de Fairchild Camera en Instrumenten Mij. ge
vestigd met een kapitaal van 1 mln. gulden. De firma produceert foto-, 
electrische en electronische apparaten, w.o. graveermachines. 

Automobiel-industrie 

Hierin bezetten de Amerikanen, evenals op aardoliegebied, een zeer 
sterke positie in Nederland. Voor de oorlog had Ford reeds de grote 
bekende montagefabriek aan de Hembrug. Deze wordt thans aanzienlijk 
uitgebreid. Deze uitbreiding zal begin 1957 voorlopig zijn voltooid. 

Na de oorlog zijn daar de Kaiser-Frazer-fabrieken te Rotterdam bij
gekomen. Deze assembleren niet alleen Kaiserwagens, maar ook de 
Franse Simca en jeeps. Onlangs heeft de Nederlandse regering 4.000 
jeeps bij deze firma besteld, ten behoeve van, het leger. Van de overige 
productie werd in de laatste jaren 70% uitgevoerd. 

Kort zij nog vermeld, dat er in Nederland vele Amerikaanse import
firnla's en reparatie-installaties zijn gevestigd op het gebied van auto-
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mobielen, vrachtwagens, tractoren en landbouwwerktuigen. 
Bij de automobielfabrieken kan men gevoeglijk de autobandenindus

trie, waarin de Amerikanen in Nederland een overheersende positie 
innemen, noemen. De Nederlands-Amerikaanse Autobandenfabriek 
Vredestein te Den Haag is gemeenschappelijk bezit van de Rubber
fabriek Vredestein en "The B. F. Goodrich Company," uit Acron. 

Aan vaste activa had de firma, tot eind 1954, reeds voor een bedrag 
van 18,4 miljoen gulden aangeschaft. Het kapitaal bedraagt 7~'2 mln. 
gulden. De autobandenfabriek van deze firma is bij Deventer geves
tigd. Onlangs is daarbij nog een andere Amerikaanse autobandenfabriek 
gekomen te Amsterdam. Deze is een filiaal van de General Tire and 
Rubber Company. 

In de rubbersector werkt nog de "Evenflo Internationaal N.V.," een 
filiaal van "The Pyramid Rubber Co" uit Ravenna, Ohio, met een 
kapitaal van een half mln gulden. 

Vliegtuig-industrie 

Ook de Nederlandse vliegtuigindustrie wordt thans overheerst door 
Amerikaanse concerns. Dit geschiedt niet zozeer door de nog niet zeer 
belangrijke vestigingen van de Curtiss Wright Motorenfabriek en van 
Fairchild Engine and Airplane Corporation, welke zich bezig houden 
met revisie van motoren en vliegtuigen. Maar de grote Nederlandse 
vliegtuigfabrieken Fokker produceerden in de afgelopen jaren vrijwel 
uitsluitend in licentie van Amerikaanse maatschappijen. Onlangs werd 
een nieuwe overeenkomst getekend tussen de Fairchild Corporation en 
Fokker voor de productie van burgervliegtuigen. Tot nu toe vliegt de 
K.L.M. uitsluitend met Amerikaanse toestellen. Voorts is de "Republic 
Aviation Corporation" geïnteresseerd bij de onlangs sterk uitgebreide 
vliegtuigfabrieken Avio-Diepen te Ypenburg. Deze Amerikaanse firma 
vervaardigt de Thunderjets F 84 en de "Thunderstreaks." De aandelen 
van de beide Diepen-maatschappijen zijn in handen van de firma 
Fokker. 

l{antoorunachines 

Dit is een van de Nederlandse industrietakken welke hetAmerikaanse 
kapitaal in korte tijd in overwegende mate tot zich wist te trekken. In 
enkele jaren is het de Amerikaanse fabrieken gelukt de enige Neder
landse fabriek op het gebied van schrijfmachines, de Halberg-fabrieken 
te Weert, in de grond te boren. Deze werd in begin 1955 overgenomen 
door Royal Typewriter Company uit Hartford, welke reeds sinds enige 
jaren een fabriek te Leiden heeft opgericht. Er is slechts één andere 
schrijfmachinefabriek in Nederland en deze is ook Amerikaans, n.l. de 
Remington-Rand, welke vroeger een fabriek had in Zeist, maar die nu 
in een groter fabriekscomplex in 's-Hertogenbosch is gevestigd. Daar
naast is er ook nog een vestiging van Remington Rand te Amsterdam. 
Deze firma beconcurreert Philips met electrische scheerapparaten. 
Ook produceert Remington Rand telmachines. Tot eind 1954 werden 
100.000 kantoormachines vervaardigd. 

In een of twee fabrieken te Amsterdam vervaardigt de International 
Business Machine Corporation ponskaarten en ponskaartenmachines. 
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Op dit gebied kunnen verder nog de vestigingen worden genoemd van 
de Reynolds Inc. Co. (ballpoints) en de Hoffstetter Illinois Cy (heft
nieten). 

Op het gebied van kantoormachines· wordt wel zeer duidelijk het 
Nederlandse bedrijfsleven door het Amerikaanse kapitaal in de hoek 
gedrukt. 

De chemische nijverheid 

De penetratie van Amerikaans kapitaal in de chemische industrie in 
Nederland is van zeer recente datum. In Rotterdam bestaat de Titaan 
N.V. waarin door drie maatschappijen van het Amerikaanse Titaan
concern wordt deelgenomen. Het kapitaal is een half miljoen gulden. 

Begin 1955 werd bekend gemaakt,dat de Dow Chemica! Company,één 
van de grootste chemische concerns en de grootste magnesiumfabriek 
ter wereld de "Nederlandse Dow Maatschappij" zal oprichten met een 
kapitaal van 10 mln. gulden. Reeds in 1955 zal een omzet in Nederland 
van 30 mln. gulden worden bereikt. Op het programma staat de handel 
en fabricage van chemicaliën, plastics en magnesium. 

Een directe bedreiging voor de belangrijke Nederlandse farmaceuti
sche industrie is de vestiging, eveneens in 1955, van een filiaal van het 
grote chemisch-farmaceutisch concern T. W. Marck & Co. in Amster
dam. Deze firma vervaardigt de vitaminen B1, Ba en B12, streptomycine, 
vele hormonen en talrijke andere geneesmiddelen. Het aanvankelijk 
kapitaal bedraagt 1,9 mln. gulden. 

Vóór de oorlog had reeds.de grote munitiefirma Hercules Powder Co. 
een vestiging te Rotterdam. 

Naast deze vestigingen moet de aandacht gevestigd worden op de 
talrijke licentie-overeenkomsten, waarmede·· de Nederlandse plastic
industrie aan Amerikaanse belangen is gekoppeld. Ook is dit in zekere 
mate het geval bij de productie van rayon en nylon. 

In het thans in uitvoering zijnde plan voor de oprichting van een 
Nederlandse soda-industrie te Delfzijl zullen de Amerikanen een be
langrijke vinger in de pap krijgen. De Nederlandse soda-industrie 
heeft n.l. een overeenkomst aangegaan met de Diamond Alkali Com
pany te Painsville (Ohio) voor het ontwerpen van deze fabriek. 

In de textielindustrie is er tot nu toe nog slechts sprake van één 
Amerikaanse vestiging, n.l. de Macanal Textile Corporation, welke 
tricotage-artikelen, speciaal elastiek vervaardigt. 

Andere firma's, in de chemische sector werkzaam, zijn: Dobeckmun 
Co. uit Ohio, welke met de bank Lankhuyzen en Co. de firma Dobeck
mun Europa N.V. heeft opgericht, welke te Amsterdam films en folio 
vervaardigt, en de Harshaw Chemica! Corporation, die vernikkelings
werk uitvoert. 

In de sector van de voedings- en genotmiddelenindustrie vindt men 
natuurlijk in de eerste plaats de Coca Cola Export Co. en de American 
Chicle Co. (kauwgom). De firma H. J. Bakers & Brathers vervaardigt 
castorolie en castormeeL In Amersfoort is de Borden Food Co. geves
tigd, die Nederlandse landbouwproducten uitvoert. 

De Polaks Frutal Works was oorspronkelijk een Nederlandse fabriek, 
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maar de eigenaar is Amerikaans staatsburger geworden." De firma 
Fraser & Morris & Co., Inc. verzorgde de verzending van voedsel
paketten. De firma G. B. van Rooy te Amsterdam vervaardigt in 
licentie de Amerikaanse drank "7-Up." In Wormer aan de Zaan heeft 
het Kellogg-concern een fabriek voor ontbijtvoedsel opgericht. 

Diverse ondernemingen 
Als reisbureau, met tevens bankzaken, heeft zich in Nederland de 

American Express Co. gevestigd. Hiervan is generaal Kruis de Neder
landse directeur. 

Over de Amerikaanse invloed in het bioscoop- en filmwezen, die on
getwijfeld aanzienlijk is, zijn geen gegevens gepubliceerd. 

In de bankwereld bestaat er een zekere samenwerking tussen de 
Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika (thans Nederlandse Overzee
Bank) en de Irving Co. De firma Karseboom & Co. onderhoudt betrek
kingen met de "Overseas Corporation." Er is eveneens sprake van 
samenwerking tussen de scheepvaartmaatschappij Nievelt, Goudriaan 
& Co. met de "Black Diamond Line." Ook de United States Lines zijn 
in Nederland vertegenwoordigd. De "Consultants Inc." exploiteren een 
adviesbureau, op technisch gebied, in Nederland. Tenslotte wordt de 
Europese editie van de "New York Times" op de persen van "De Tele
graaf" gedrukt. 

Verschillende Amerikaanse uitgeverijen onderhouden kantoren in 
Nederland, o.a. voor de verspreiding van "Life," "Readers Digest" en 
andere publicaties. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse filmmaatschap
pijen. Tenslotte zij vermeld, dat de Amerikaanse persbureaus "United 
Press" en "Associated Press" agentschappen in verschillende Neder
landse steden onderhouden en door middel van hun berichtgeving een 
sterke invloed uitoefenen op het Nederlandse krantenwezen en de 
krantenlezers. 

De Nederlandse regering heeft thans ook Amerikaanse aannemers de 
gelegenheid gegeven in te schrijven voor de aanleg van vliegvelden. 

A.B. 

(Wordt vervolgd.) 

Economisd1e notities 

DE "WELVAART~~ EN DE ARBEIDERS 

Reeds enige malen werden in P. & C. artikelen gep.1bliceerd, die de welvaart 
van de Nederlandse arbeiders behandelden. De reden, dat wij er thans op terug-
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Het verloop van de reële inkomens van verschillende groepen van manlijke 
arbeidskrachten en van het nationaal inkomen (de dikke lijn) per hoofd der 
bevolking in Nederland in de jaren 1947 tot 1955 (basis 1938/39 = 100). 
(De Telegraaf, 23-11-'55) 

komen, is, dat er in een burgerlijk blad ("Economisch-Statistische Berichten" 
van 16 November j.l.) een artikel is verschenen (getiteld "Zeven loonronden, 
de fiscus en het prijsverloop" en geschreven door de heer B. Bolmeijer), waarvan 
de strekking overeenkomt met die van de door ons gepubliceerde artikelen. 

Wij willen evenwel beginnen met te waarschuwen tegen enkele conclusies, 
welke men uit onze artikelen van enige maanden geleden, en eveneens uit het 
onderhavige artikel. zou kunnen trekken. . 

De eerste foutieve conclusie moge uit het volgende blijken. Nu de reactionaire 
krachten, met Romme aan de spits, sterke druk uitoefenen in de richting van een 
vrijere loonvorming, en de regering, blijkens de Kamerstukken en de Kamer
debatten met betrekking tot de begroting van Sociale Zaken, inderdaad in deze 
richting wil gaan werken, kan men de feiten over de voor de arbeiders zo povere 
resultaten van de geleide loonpolitiek trachten aan te grijpen als "argument" voor 
het invoeren van de vrijere loonvorming. 

Dit ware zeer misleidend, omdat, welke bezwaren er ook aan de geleide loon
politiek mogen kleven, deze nog te verkiezen is boven de vrijere loonvorming, bij 
welke laatste immers, zoals de communist Frits Reuter bij de Tweede Kamer
debatten over de begroting van Sociale Zaken deed uitkomen, de lonen tot 
sluitstuk van de bedrijfsuitkomsten worden gemaakt en de arbeiders een speelbal 
worden van het loon- en prijsbeleid van de ondernemer. 

Wij moeten ons dus voor een conclusie, welke in deze richting gaat, hoeden, 
omdat wij daarmede de Romme-reactie in de kaart zouden spelen. 

Om dezelfde reden moeten wij ons hoeden voor een tweede conclusie, welke 
aan de vorige verwant is en welke wij aantroffen in een commentaar van De 
Telegraaf van 23 November j.l. op het door ons te bespreken artikel van de 
heer Bolmeijer. (Zie ook de bovenstaande grafiek). Uit dit artikel zou volgens De 
Telegraaf volgen, dat "algemene loonronden geen oplossing bieden." De werke
lijkheid is echter, dat de lonen altijd werden verhoogd na een opgetreden prijs
stijging (dit zegt ook de heer Bolmeijer met zoveel woorden) en dat daarom de 
positie van de arbeiders, wanneer er geen algemene loonronden geweest zouden 
zijn, nog veel slechter zou zijn dan zij op dit ogenblik al is. 

Wij zullen ons bepalen tot wat de heer Bolmeijer in zijn artikel zegt over het 
verband tussen lonen en prijzen enerzijds en de "welvaart" van de arbeiders 
anderzijds. 
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De heer Bolmeijer begint met te constateren, dat volgens de in het vorige zit
tingsjaar in de Eerste Kamer door de Regering gedane mededelingen de Regering 
er blijkbaar van uitging, dat "de lonen zowel van bedoelde arbeiders uit de parti
culiere sector (bedoeld zijn de niet in tarief werkende arbeiders in de metaal
industrie) als die van het overheidspersoneel, vergeleken met vóór de oorlog, 
door de diverse loonronden in die mate op de prijzen zijn aangepast, dat de 
waardevermindering van het geld volledig is opgeheven en dat het overheids
personeel onder de gegeven omstandigheden in de gunstigste positie verkeert." 

In het vervolg van ons artikel (en in dat van de heer Bolmeijer} zal duidelijk 
blijken, dat dit uitgangspunt van de Regering onjuist is. 

De heer Bolmeijer gaat nu ,.een en ander op ruimere schaal ... peilen" en wel 
.. met gebruikmaking van het beschikbare statistische materiaal." Dit zijn enerzijds 
officiële gegevens (afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek) met 
betrekking tot de regelingslonen voor volwassen mannelijke arbeiders in ::~kker
bouw en veehouderij, voor die in de nijverheid (24 bedrijfsgroepen) en voor 
administratief personeel in het bankbedrijf, het levensverzekeringsbedrijf en de 
metaalindustrie. (Hierbij tekent de schrijver aan, dat voor deze laatste de gege
vens in de basisperiode waren geschat.) D2 schrijver merkt op, dat de gegevens 
"uitsluitend betrekking (hebben) op de lonen volgens regelingen van tijdloon
werkers; ovewerdiensten uit hoofde van arbeid in tarief enz. zijn dus buiten 
beschouwing gelaten" (cursivering van de heer Bolmeijer). Anderzijds maakt de 
schrijver gebruik van officiële gegevens (eveneens afkomstig van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek) met betrekking tot het verloop van de kosten van 
het levensonderhoud. Uit deze twee soorten van gegevens berekent hij dan het 
verloop van de koopkracht van de lonen. In deze grafiek zijn de lonen van 1938/39 
op 100 gesteld. De schrijver is zeer voorzichtig: hij noemt de door hem in de 
grafische voorstelling verwerkte gegevens een "raming." 

Tot welke conclusies komt de heer Bolmeijer nu voor zover ze voor ons doel 
van belang zijn? Ten eerste: Hij trekt de zeer belangrijke conclusie, dat, hoewel 
de geldlonen alle gestegen zijn van 1938/1939 af, ook de kosten van het levens
onderhoud van die tijd af gestegen zijn en wel zoveel, dat zij de stijgingen van 
de lonen van de nijverheidsarbeiders en van het administratief personeel over
treffen. Slechts de lonen van de landarbeiders zijn meer gestegen dan die van de 
kosten van het levensonderhoud. 

Van 1938/39 af zijn de "reële lonen" van de nijverheidsarbeiders en van het 
administratief personeel dus gedaald; die van de landarbeiders zijn gestegen. Dit 
zien we dan ook in de bovenstaande grafiek. De heer Bolmeijer merkt op: 

"Het blijkt, dat het reële loon van de landarbeiders, vergeleken met 
1938/1939 = 100, aan het eind van het 1e kwartaal 1947 een verhoging van 
20 % heeft ondergaan, welke stijging op het eind van het 4e kwartaal 1954 
is opgelopen tot 44,4%. De reële lonen van de nijverheidsarbeiders blijken. 
in dezelfde vergelijking, te zijn gedaald met resp. 17,5 en 9,7 %, die van het 
administratief personeel met 23,5 en 17 %·" 

Hierbij is het nuttig, om op te merken: 
1) De verslechtering voor de nijverheidsar beiders en het administratief perso

neel is waarschijnlijk groter dan hier is aangegeven. De verbetering voor de 
landarbeiders is waarschijnlijk kleiner. Immers, de cijfers waarom het hier gaat, 
zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en deze overheids
instantie heeft onder meer tot taak de gegevens voor de arbeiders gunstiger te 
doen schijnen dan zij in werkelijkheid zijn. 

2) De "verbetering," die er. rekening houdende met de voorgaande opmerking, 
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overblijft voor de landarbeiders, betekent uitsluitend, dat zij zich niet meer be
wegen op het afschuwelijke "levensniveau," indien dit althans nog die naam 
mocht dragen, van vóór de oorlog. 

Ten tweede. Wanneer men hd eind van het eerste kwartaal van het jaar 1947 
als basis neemt, "dan blijkt op het eind van het 4e kwartaal1951 het totaal aan 
loonsverhogingen een stijging van het reële loon van de onderscheidene perso
neelscategorieën (landarbeiders, nijverheidsarbeiders, administratief personeel -
H. J. M.) van resp. 20,3, 9,5 en 8,5% te hebben opgeleverd." (Hierbij tekenen wij 
hetzelfde aan, als even hierboven onder 1) vermeld staat met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de cijfers). 

De schrijver zegt dan: "Met uitzondering van de reële lonen van de landarbei
ders, waarvan de lonen zich boven hun honderdprocentspeil van 1938/1939 be
wegen, valt t.a.u. de reële lonen uan de nijuerheidsarbeiders sedert het 4e kwartaal 
1947 en uan het administratief personeel sedert het 3e kwartaal 1948 tot aan het 
jaar 1954 geen enkele vooruitgang te bespeuren: nergens komen zij gedurende 
bedoelde tijduakken bouen hun op eerstgenoemde tijdstippen geldend peil uit" 
(cursivering van de heer Bolmeijer). 

Ten derde. De schrijver trekt enige conclusies met betrekking tot het burgerlijk 
rijkspersoneel. Hij heeft hiervoor enige gegevens opgenomen, uiteraard ook aan 
officiële gegevens ontleend, met betrekking tot de ontwikkeling van de lonen van 
vaklieden, commiezen, raadsadviseurs en ministers. De "reële lonen" van deze 
categorieën, die door de heer Bolmeijer zijn berekend, blijken per 1 Juli 1955 ten 
aanzien van 1938/1939 te zijn gedaald met resp. 18, 27 en 14 %. Vooral voor de 
eerstgenoemde categorieën is dit zeer ernstig. (De lezer verwacht hopelijk niet 
van ons, dat wij een betoog over "arme ministers" gaan opzetten ... ) 

Ten vierde: In de grafiek is ook opgenomen een curve van het verloop van 
het "reëel nationaal inkomen per hoofd der bevolking" (volgens officiële cijfers 
samengesteld) . Men zou deze lijn kunnen beschouwen als maatstaf voor de mate, 
waarin de verschillende categorieën aandeel hebben aan "de welvaart." 

Er "blijkt, dat, relatief bezien, alleen de landarbeiders, waarvan het loonpeil in 
1938/1939 bijzonder laag was, in de welvaart participeren" (=deel hebben, H. J. 
M.), aldus de heer Bolmeijer. (Over de betekenis van dit "participeren" van de 
landarbeiders maakten wij hiervóór al een opmerking). 

De heer Bolmeijer vervolgt: "Met betrekking tot de nijverheidsarbeiders en het 
administratief personeel kan daarvan (van dit deel hebben aan de welvaart, H. 
J. M.), m.i. moeilijk worden gesproken; zolang hun reële lonen zich beneden het 
peil van 1938/1939 bevinden, blijven zij, tenzij men hun deelnemen aan de wel
vaart zeer euphemistisch (verzachtend, vergoelijkend) verstaat, daarvan ver
stoken." "De zes-procents-welvaartsloonronde (van October 1954 - H. J. M.), 
die hun reële loon enige tijd heeft doen stijgen - . . . deze reële lonen (zijn) 
inmiddels weer op hun retour - heeft voor hen voorshands geen andere strek
king. dan een sinds jaren bestaande achterstand in te halen." 

* 
Wij zien dus, dat er van "welvaart" voor de werkende bevolking geen sprake 

is. Dit wisten wij reeds uit voorgaande artikelen. Maar thans wordt het ons 
bevestigd door een burgerlijk econoom in een burgerlijk blad. En wanneer zelfs 
de tegenstanders van de arbeiders genoopt zijn, de slechte toestand van de arbei
ders toe te geven, kan niemand er toch meer aan twijfelen - al moet hier ook 
gezegd worden, dat het verstrekken van deze gegevens en berekeningen hier en 
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nu wellicht een bedoeling heeft in verband met de vrije loonvorming, waartegen 
wij in het begin van dit artikel al hebben gewaarschuwd. 

Rest ons nog, de opmerking te maken, dat men het in het artikel van Dr J. de 
Leeuwe enige maanden geleden behandelde begrip .,absolute verarming'' \vdlicht 
enigszins kan zien door de .. loon-lijnen" uit bovenstaande grafiek te vergelijken 
met de 100 %-lijn, welke gold voor 1938/39, terwijl men wellicht althans enig 
beeld van de .,relatieve verarming" verkrijgt door deze lijnen te vergelijken met 
de lijn van het .,nationaal inkomen per hoofd der bevolking." 

Wij sluiten af met de behandeling van een andere conclusie van de heer Bol
meijer. Hij zegt, dat .,de vraag in hoeverre de lonen van diegenen, waarvan het 
'loonzakje' met oververdiensten uit hoofde van arbeid in tarief enz. wordt aan
gevuld, aan het prijsniveau zijn aangepast en in welke mate deze betrokkenen aan 
de welvaart deelnemen, ... bij gebrek aan statistische gegevens niet (kan) worden 
beoordeeld." Hij vermeldt daarop, dat volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek .,de maximum-percentages welke bij arbeid in tarief of accoord op het 
grondloon (cursivering van de heer Bolmeijer) kunnen worden verleend, in het 
algemeen variëren van 10 tot 300 %." Wij kunnen dus, ondanks het vermelde 
gebrek aan statistische gegevens, wel zeggen, dat, voor zover hier door de be
trokken arbeiders een loon uit voortvloeit, dat in koopkracht met het voor
oorlogse vergelijkbaar is, of soms zelfs daar wellicht in zekere mate boven ligt, dit 
geschiedt door middel van een enorm jaagtempo en via overwerk voor de 
arbeiders. 

De verarming van de betrokken arbeiders wordt hierdoor dus niet minder dan 
uit het voorgaande zou blijken, maar zij blijft, zij het deels in andere vormen, 
gehandhaafd. 

H. J. MARINUS 

Een nieuwe ontwikkeling in Egypte 

I 

Tot de belangrijkste staten in het M1dden-Oosten rekent men Egypte, 
Syrië, de Libanon, Saoedie-Arabië, Irak, Iran (Perzië), Israël, Turkije 
en Jordanië en in de laatste tijd ook wel Griekenland en Cyprus. Egypte 
neemt onder deze landen een vooraanstaande plaatsr in. Het land is een 
millioen vierkante kilometer groot (± 30 maal zo groot als Nederland) 
en het heeft ruim 20 millioen inwoners. 

Ongeveer een tiende deel van het Egyptische grondgebied is in 
cultuur gebracht; de rest bestaat uit woestijnen. De grote rivier de Nijl, 
die over een afstand van ruim 1400 kilometer over Egyptisch grond
gebied loopt, maakt een vallei van ongeveer 12 kilometer breedte, 
buitengewoon geschikt voor landbouwdoeleinden. 

Verreweg het voornaamste product is de katoen, die ongeveer drie
vierden van de Egyptische export uitmaakt. Andere exportproducten 
zijn suiker, rijst, uien en zuidvruchten. 

24 



Egypte levert ruim 6 % van de wereldproductie van katoen. 
Het Suezkanaal, 165 km. lang en 60 meter breed, is door Egyptisch 

grondgebied gegraven. Sedert kort (nadat Egypte de aftocht van de 
Britse troepen had weten af te dwingen) zijn er geen vreemde troepen 
meer in het land. 

In Egypte ontwikkelt zich een industrie. Het land krijgt de beschik
king over textielfabrieken en het heeft, in Suez, een olieraffinaderij. 
Sigarettenfabrieken en zijde- en wolspinnerijen zijn ook opgekomen. 
De landbouw echter is de voornaamste tak van de volkshuishouding 
gebleven. 

II 

Het land is van oudsher een kruispunt van handelswegen en een 
producent van belangrijke landbouwproducten geweest. Eens werd 
Egypte de graanschuur van het Oosten genoemd, in de dagen toen het 
tot de machtigste staten van de wereld behoorde. 

Maar door vreemde onderdrukking was het tenslotte genoodzaakt 
voedsel in te voeren en werd het volk geteisterd door een onbeschrijf
lijke armoede. Vooral gedurende de jaren van Turkse en Engelse over
heersing was Egypte het slachtoffer van brutale en genadeloze uit
buiting. De ellende van de koloniale periode doet zich in het huidige 
Egypte nog steeds gevoelen. Het land, zonder veel industrie, is in hoge 
mate afhankelijk van de verkoop van katoen. Van de jaarlijkse oogst 
wordt 9/10 uitgevoerd en het in Caïro verschijnende dagblad Al 
Gumharia berichtte onlangs, dat zekere vreemde mogendheden de 
katoenhandel gebruikten als een middel tot afdreiging en politieke druk 
op Egypte. 

Het feit, dat Egypte op deze manier in afhankelijkheid van de impe
rialistische machten werd gehouden, een afhankelijkheid die in politiek 
opzicht zijn uitdrukking vond in schandelijke verdragen, in de bezetting 
van de voornaamste gebieden van het land door Britse troepen, gaf 
mede aanleiding tot een krachtige nationale beweging, die brede lagen 
van de bevolking omvat. 

Deze strijd voor nationale onafhankelijkheid was verbonden met die 
van de millioenenmassa's der boerenbevolking voor land. 

In 1947 waren er 1.920.000 boeren (fellah's). De grond behoorde voor 
bijna de helft ( 45 ~~) aan 15.000 grondeigenaren, dat wil zeggen aan 
2 ~.; van de landbouwende bevolking. Maar bijna drievierde deel van 
de boeren (72.2 'X1) bezat niet meer dan 13.3 % van de bodem, gemid
deld ongeveer één zesde hectare per familie! 

Daarom was de strijd tegen het kolonialisme sterk vermengd met 
anti-feodale en anti-monarchistische bewegingen. En mede daardoor 
werd het succes in de hand gewerkt van de groep jonge officieren, die 
in Juli 1952 Faroek van de Egyptische troon verjoeg en de grote 
bezittingen van de koning, van de koninklijke familie en van de bende, 
die hem omringde, in beslag liet nemen. Op 9 September 1952 kondigde 
de nicouwe regering een landhervorming af, die voorzag in het in beslag 
ner11en (tegen schadevergoeding) van de landgoederen groter dan 
84 ha en de verkoop daarvan aan de boeren, waarbij een ~ange 
2fbetalingstermijn werd vastgesteld. 
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De hervormingsplannen stuitten op de sabotage van de grote land
eigenaars en werden slechts gedeeltelijk verwezenlijkt. Ze laten echter 
zien, dat deze regering tegemoet wenste te komen aan de sociale ver
langens van de massa's van het volle De regering schafte ook allerlei 
adellijke titels en voorrechten af en zuiverde de overheidsinstellingen 
van corrupte elementen. 

De regering van minister-president Gamal Abdel Nasser stelde voorts 
een economisch plan op, dat voorzag in de uitbreiding van water
kracht- en bevloeiïngswerken, de ontwikkeling van de buitenlandse 
handel en maatregelen tegen de hoge prijzen. 

Al deze maatregelen en plannen steunen op de steun van de grote 
massa van de bevolking en komen mede aan haar ten goede. 

III 
De reden dat Egypte en de landen van het Midden-Oosten voort

durend in het nieuws voorkomen ligt in hoofdzaak op het terrein van 
de buitenlandse politiek en op dat van de buitenlandse handel. 

Egypte heeft zijn eenzijdige relaties op het gebied van de buiten
landse handel recht getrokken en gaat daarmee voort. Kochten vroeger 
voornamelijk de imperialisten uit Engeland tegen een door hen gedic
teerde prijs de Egyptische katoen op, tegenwoordig is de Sowjet-Unie 
een van de voornaamste kopers van de katoen (in 1952-1953 de vierde 
in grootte onder de afnemers). De minister-president van China, Tsjoe 
En-lai, verklaarde op de conferentie van Bandoeng dat, als iedere 
Chinees een centimeter katoenen stof extra zou kopen, China daar
voor de hele katoenoogst van Egypte zou kunnen opkopen. 

Er zijn daarna belangrijke handelsovereenkomsten tussen China en 
Egypte afgesloten. 

De Sowjet-Unie levert intussen graan, bloem, olie, kolen, landbouw
machinerie, werktuigen en andere industrieproducten aan Egypte. 

De buitenlandse politiek van de regering Nasser houdt gelijke tred 
met deze handelspolitiek. 

Egypte nam deel aan de conferentie van Bandoeng en N asser sprak 
zich daar uit vóór ontwapening en het verbod van atoomwapens. Hij 
veroordeelde de "politiek van kracht" als uiterst schadelijk voor de 
zaak van de vrede. Egypte sloot zich nauwer aan bij de landen van 
Azië en Afrika bij het ten uitvoer leggen van een politiek gericht op 
vrede en nationale onafhankelijkheid. 

Die onafhankelijke politiek versterkte ten zeerste het aanzien van 
Egypte in de wereld. De voormalige Britse kolonie, die vanuit Londen 
pleegde te worden geregeerd, was in de afgelopen maanden de gastheer 
van premier Neroe van India, van president Soekarno van Indonesië en 
van maarschalk Tito, de president van Joegoslavië. Tsjoe En-lai heeft 
inmiddels een uitnodiging aanvaard om Egypte te bezoeken. 

En onlangs heeft minister-president Nasser bekend gemaakt, dat hij 
een uitnodiging heeft aanvaard om een officiëel bezoek aan de Sowjet
Unie te brengen. 

IV 
Het is wel duidelijk dat deze onafhankelijke politiek van de regering 

N asser niet strookt met de Amerikaanse plannen tot de vorming van 
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een agressief blok in het Midden-Oosten, gericht tegen de Sowjet-Unie. 
De Amerikanen en hun vrienden hebben daartoe allerlei oude paardjes 
van stal gehaald. Het beruchte plan Weygand, dat uit 1939-1940 stamt 
en dat tot doel had door luchtbombardementen vanuit het Midden
Oosten de oliecentra in het Zuiden van de U.S.S.R. te vernietigen, zijn 
van een nieuw vernisje voorzien en woroen openlijk gepubliceerd. 

Het pact van Bagdad, op Amerikaans initiatief gesloten, verbindt 
Turkije, Irak, Iran en Pakistan in een militair bondgenootschap zoals 
het Atlantisch Pact en E.D.G. II. De hier genoemde landen moeten 
soldaten leveren voor dit militaire blok. 

Amerika laat grove pressie uitoefenen op die landen van het Midden
Oosten, die niet mee wensen te doen aan deze avonturen. De huidige 
Turkse regering treedt daarbij als Amerikaanse zaakwaarnemer op. 
Toen Syrië weigerde tot het pact van Bagdad toe te treden hielden de 
Turken grote militaire oefeningen aan de Syrische grenzen en reisden 
leden van de Turkse regering haastig naar Jordanië, Syrië en de 
Libanon om deze landen te pressen toe te treden tot het Ameri-
kaanse pact. _ 

De ongehoorde uitbuiting die de Amerikaanse, Engelse en Franse 
monopolies in het Midden-Oosten bedrijven is natuurlijk evenmin ge
diend door de steeds krachtiger wordende strijd voor nationale zelf
standigheid van de volken uit deze gebieden. Ieder herinnert zich de 
strijd van het volk van Iran (Perzië) tegen de Engelse oliemaatschappij 
die het land leegplunderde. Met bloedige terreur zijn de nationale 
krachten in Iran bestreden, duizenden vooruitstrevende mensen wer
den vermoord. 

De olieproductie in alle landen van het Midden-Oosten bedroeg in 
1946, vlak na de 2e wereldoorlog, ruim 35 millioen ton. In 1954 bedroeg 
ze ruim 135 millioen ton. Ontzaglijke woekerwinsten stapelen zich op 
en niemand zal wensen te geloven, dat de oliemonopolies niet het 
uiterste zullen doen om het getij van de nationale wedergeboorte in de 
landen van het Midden-Oosten te doen keren. 

Amerika en Engeland hebben in de landen van het Midden-Oosten, 
die nog onder hun hiel zuchten vliegvelden, legerbases en vlootbases 
ingericht. 

Zij dienen als steunpunt voor de agressieve plannen tegen de Sowjet
Unie en ook om te helpen de nationale krachten te onderdrukken. 

V 

Een bijzondere plaats in deze gebeurtenissen neemt de staat Israël 
in. Door de vreselijke vervolgingen, georganiseerd door Hitler, kwamen 
veel Joden er toe zich na de Tweede Wereldoorlog naar Palestina te 
begeven, ofschoon zij voorheen nimmer veel belangstelling voor het 
zionisme hadden getoond. De oude Engelse politiek van verdeel en 
heers leidde tot scherpe tegenstellingen tussen Israël (1.9 millioen 
inwoners) en de omringende Arabische staten. Een aantal Arabische 
feodale heersers zagen van hun kant voordeel in de gewapende strijd 
tegen Israël. Zij vonden deze een welkome afleidingsmanoeuvre, die 
hun volken de vreselijke nood waarin ze leefden, moest doen vergeten. 

In 1947, toen de Engelsen Palestina verlieten, brak een gewapende 
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botsing uit. De Arabische bevolking van Palestina vluchtte of werd 
verjaagd. Er werden later wapenstilstandsovereenkomsten gesloten 
doch de staat van oorlog bleef bestaan, waardoor de volken onder een 
grote rl.ruk moesten leven. 

De staat Israël is een kapitalistische staat, die omringd is door 
feodale staten, die zich naar het kapitalisme ontwikkelen. In Israël 
bestaat industrie en derhalve een arbeidersklasse, die in meerderheid 
nog onder invloed van de rechtse socialisten staat. (Mapai-partij) 

Hoe tragisch ook de omstandigheden mogen zijn, die aanleiding 
gegeven hebben tot het ontstaan van de staat Israël, men kan deze 
feiten niet buiten beschouwing laten, als men over de huidige toestand 
in het Midden-Oosten wenst te oordelen. 

Want juist dit karakter van de staat Israël verklaart de enorme 
invloed die de Amerikanen hebben op de leidende kringen van het 
land en vooral op de rechtse socialistische leiders, die in de regering 
de grootste invloed hebben. 

Drie grote maatschappijen, door Amerikaans kapitaal beheerst, ex
ploiteren de rijke bodemschatten van het land. Het land heeft olie in 
zijn bodem en dus is het begerenswaardig voor deze monopolie, die 
zich ook geworpen hebben op de winning van bitumen, zout en potas*). 

Bij de gewapende botsingen langs de grenzen van Israël gedurende 
de laatste maanden is wel komen vast te staan, dat hierbij in hoofdzaak 
Israëlische initiatieven, zogenaamde "actieve vergeldingsmaatregelen" 
in het spel waren. We wijzen hier op de gewapende overval op Syrië 
in December 1955, waarbij, volgens officiële Israëlische gegevens 55 
Syrische militairen werden gedood. 

De rechts-socialistische Mapai partij, die de grootste invloed in de 
regering heeft, is in de verkiezingsactie in de zomer van 1955 openlijk 
voor deze politiek van "actieve vergelding" opgekomen, o.m. tezamen 
met de fascistisch georiënteerde Herudi partij. Deze laatste partij won 
62.000 stemmen en 8 zetels. (Vroeger 7, nu 15 zetels!) 

De gewapende botsingen aan de Israëlisch-Egyptische grens in 
October en November 1955 vielen samen met de hoge diplomatieke en 
politieke druk op Egypte uitgeoefend, teneinde het verzet van het 
land tegen toetreding tot het pact van Bagdad te breken en te ver
hinderen dat Egypte zijn zelfstandige politiek zou voortzetten. 

VI 

Het behoeft onder deze omstandigheden geen verwondering te baren, 
dat Egypte, als elke zelfstandige staat, zich het recht voorbehoudt uit
rusting te kopen voor zijn gewapende strijdkrachten, waar het zulks 
wenst. De overeenkomst tussen Tsjechoslowakije en Egypte volgens 
welke Egypte katoen en rijst levert en wapens ontvangt, moet dan ook 
in het licht van deze omstandigheden worden bezien. 

Natuurlijk zijn degenen, die Egypte als hun vloermat plachten te 
behandelen en die zelf nooit iets anders gedaan hebben als het ene volk 
van het Midden-Oosten op te zetten tegen het andere en wapens te 
leveren aan allen, woedend over deze maatregel van de Egyptische 

*) Palestine Electric Corporation, Palestine Potash Ltd, Palestine Salt Co. 
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regering. Maar in tegenstelling met vroeger liet deze zich niet intimi
deren door het Amerikaanse geschreeuw en ook niet door het bezoek, 
dat de U.S.A. onderminister van buitenlandse zaken, George Allen, 
haastig aan Cairo bracht. 

"Een sterk en onafhankelijk Egypte zal geen enkele vreemde invloed 
dulden," verklaarde minister-president Nasser. "Egypte is een vrije en 
onafhankelijke staat. Zij heeft haar eigen buitenlandse politiek, die 
hier, in Cairo, wordt gemaakt." 

Egypte heeft overigens ook aan de westelijke landen gevraagd 
wapens te mogen kopen, maar dezen verbonden daaraan altijd knech
tende voorwaarden, zoals het afstaan van militaire bases e.d., soort
gelijk aan de verdragen die Turkije, Nederland en andere landen met 
Amerika moesten afsluiten. (Soesterberg!). De wapenleveranties door 
Tsjechoslowakije kwamen echter op zakelijke basis tot stand, zonder 
een spoor van dit soort bepalingen. 

Overigens heeft de Egyptische regering herhaaldelijk verklaard, de 
conflicten met Israël op vreedzame wijze door onderhandelen te willen 
oplossen, terwijl de regering van Israël volgens de laatst beschikbare 
gegevens volhardt in zijn politiek van "actieve vergelding," onder in
vloed van de regerende kringen van Amerika. 

VII 

De beslissing ligt in de hand van de volken. 
De imperialistische schema's kunnen worden doorkruist en ze zijn al, 

ten dele, vastgelopen. Onderlinge naijver tussen Amerika en Engeland 
is in het Midden-Oosten overal voelbaar. 

De nationale bevrijdingsstrijd grijpt om zich heen. Egypte, Syrië, de 
Libanon, Saoedie-Arabië (dat zojuist de vijf beginselen van Neroe en 
Tsjoe En-lai heeft onderschreven) en andere landen winnen steeds 
meer autoriteit. Goede betrekkingen met de Sowjet-Unie, China, de 
Europese volksdemocratieën, goede betrekkingen met India en andere 
landen kenmerken de politiek van de regeringen van deze landen. 

Op Cyprus moeten de Engelsen geweld gebruiken om te verhinderen 
dat de overweldigende meerderheid van 500.000 inwoners de aanslui
ting bij Griekenland doorzet. 

Griekenland zelf heeft op vele punten met de Nato gebroken en ver
zet zich tegen Turkse gewelddaden. 

In Israël heeft de Communistische Partij bij de jongste verkiezingen 
onder zeer moeilijke omstandigheden een zetel gewonnen en zij kwam 
op voor vrede tussen Israël en de Arabische staten. 

De volken van Azië en Afrika kiezen andere wegen. Het bezoek van 
de Sowjetstaatslieden Boelganin en Chroestjow onderstreepte die 
werkelijk met uitbundige nadruk. 

Er is een andere wind opgestoken, ook in het Midden-Oosten. De 
tijd van de onbeperkte macht van de oliemonopolies is voorbij, hoe 
machtig hun posities thans ook nog lijken te zijn. 

G. GE.ELHOED 



Discussie over de staking van het overheids

personeel in Aprill955 

In het September~nummer van Politiek en Cultuur is een artikel opgenomen 
over de staking van het Overheidspersoneel, van de hand van W. Brinkman. 

Bij het trekken van de lessen uit deze staking komt kam. Brinkman echter 
volgens mij tot enkele verkeerde conclusies. 

Sprekende over de voorgeschiedenis duidt kam. Brinkman op de voortdurende 
onrust die sinds 1948 in de gemeentebedrijven is te constateren en de stakingen 
die plaatsvonden ~ stakingen die werden gevoerd voor de herclassificatie en die 
het karakter droegen van de partiële strijd. De strijd van een bepaalde groep 
binnen het bedrijf voor de afzonderlijke, speciaal deze groep betreffende eis, die 
niet door de andere groepen werd gedragen. 

Wat was bijvoorbeeld één van de redenen dat de staking van de reiniging~ 
chauffeurs een feit werd in 1949? 

Het feit dat de chauffeurs in de crisisjaren 1933 tot 1935 een loongroep naar 
omlaag waren geherclassificeerd en dat deze loongroep er nog steeds niet bij was 
gegeven. 

Ditzelfde argument geldt ook thans voor de conducteurs en wagenbestuurders 
van de tram. 

Ook zij zijn in de crisisjaren een loongroep teruggeplaatst onder het motief dat 
de crisis dit noodzakelijk maakte, terwijl zij nu in de periode van welvaart in 
deze crisisloongroepen blijven gewaardeerd. 

Na de chauffeursstaking in 1949 werden deze chauffeurs in 1950 allen in een 
hogere· loongroep (loongroep D.) geplaatst met terugwerkende kracht tot 1 Jan. 
1948. 

Een volledig succes dus. 
Het is dus begrijpelijk dat deze chauffeurs in Maart 1955 niet de herclassifi~ 

catie~eis kunnen stellen, zoals het trampersoneel, waar het oude onrecht nog niet 
ongedaan is gemaakt. 

W. Brinkman komt in zijn artikel met de Reiniging als voorbeeld hoe het niet 
moest, en ik zal door de ontwikkeling bij de Reiniging aantonen waarom wij tot 
de in Maart genomen beslissingen kwamen. 

Na de chauffeursstaking van 1949 braken er stakingen uit bij de chauffeurs, 
vegers en beladers (bijjongens) in April 1951 en October 1953. 

Naast de solidariteitstaking van de chauffeurs met een collega, die weigerde 
besmet werk te doen, in October 1953, kwamen de vegers en beladers in actie 
voor de herclassificatie~eis. Als gevolg van deze acties werden de vegers en 
beladers vrijwel allen geherclassificeerd naar de tweede loongroep in Januari '54. 
Het is begrijpelijk dat deze groepen na de inwilliging van hun herclassificatie~eis 
niet zo de herclassificatie~eis zouden stellen als het personeel van de bestratings~ 
werf of de straatmakers, waar de gedeeltelijke herclassificatie was doorgevoerd 
en waar een zeer grote verontwaardiging aanwezig was over de onrechtvaardige 
toepassing van de herclassificatie, voor slechts een gedeelte van het personeel. 

Toen dus in Maart de Tram en Publieke Werken in staking gingen voor her~ 
classificatie~eisen, was dat omdat in deze bedrijven de herclassificatie niet of ge
deeltelijk was doorgevoerd. 
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Bij de Reiniging lag de situatie echter geheel anders, omdat hier vrijwel het 

gehele personeel uit de buitendienst was geherclassificeerd. 
Als W. Brinkman zegt dat er geen vastberadenheid was bij de Reiniging om

dat de 10 % eis was gesteld, is hij er naast want de staking werd niet hervat op 
de herclassificatie-eis maar op de 10 °1o eis. 

In zijn oorspronkelijke besluit had de vergadering van reinigingspersoneel 
beslist, 24 uur te staken, maar dit deed ook het trampersoneel en het personeel 
van publieke werken, die toch de herclassificatie-eis hadden gesteld. Toen het 
reiniglngspersoneel zich op Donderdag 1 April hield aan zijn oorspronkelijk ge
nomen besluit en besloot om op V rijdag weer aan de gang te gaan, was dit geen 
gebrek aan vastberadenheid. 

Nadat Vrijdags bleek dat het trampersoneel in de nachtvergadering had be
sloten zijn oorspronkelijke besluit te veranderen en door te staken kwam het 
reinigingspersoneel in spoedvergadering bijeen en besloot onder laaiend enthou
siasme de staking te hervatten, met als eis 10% loonsverhoging. 

Pas op Zaterdag 3 April werd uit tactische overwegingen besloten de her
classificatie-eis bij te voegen om B. en W. in de gelegenheid te stellen deze in te 
willigen en onze eisen in overeenstemming te brengen met de andere gemeente
bedrijven. 

Dit stelt ons voor de vraag: Was het stellen van de 10 °1o eis dan juist? 
Dit ontkennen zou betekenen dat de BNOP-conferentie in Juli 1954 onjuist 

zou zij geweest, terwijl we juist moeten vaststellen dat deze conferentie zeer diep 
onder het Overheidspersoneel heeft doorgewerkt, waarbij Brinkman zelf een 
aantal voorbeelden noemde, zoals de ledenvergadering van de ABVA in Rotter
dam waar 1400 NVV -ers aanwezig waren. 

Na deze J uH-conferentie hebben wij de campagne bij de Reiniging ingezet en 
om de eis voor 10 o/0 loonsverhoging vonden vier openbare vergaderingen plaats, 
tekenden 500 arbeiders een petitie en vond een demonstratie plaats voor het 
stadhuis. We kunnen dus zeggen dat onder de algemeen groeiende ontevreden
heid en , .het gemeengoed worden van de 10 % eis van grote groepen van ambte
naren" (Brinkman), de Reiniging een zeer strijdbare plaats innam en van grote 
invloed is geweest op het tot stand komen van de staking in Maart en April. 

Toen dus na een maandenlange beweging onder het reinigingspersoneel voor 
10 o/0 loonsverhoging de regering besloot 3, 4 en 5 cent per uur te geven was het 
logisch dat dit personeel in staking ging voor 10% loonsverhoging. 

Het stellen van de herclassificatie-eis zou door hen niet begrepen zijn en was 
dus onjuist. 

Op 22 Maart vond bij de Reiniging een opinie-onderzoek plaats, waar naar 
aanleiding van het regeringsbesluit op 18 Maart inzake de 3, 4 en 5 cent per uur, 
uitspraak werd gedaan om als protest tegen dit besluit een halve of hele dag te 
staken. 95 % van de gevraagde arbeiders spraken zich uit voor zo'n staking en 
dit was spoedig in de andere gemeentebedrijven bekend en had daar zijn stimu
lerende werking. Uit al deze feiten blijkt dat het reinigingspersoneel de meeste 
strijdbaarheid en de grootste vastberadenheid aan de dag legde. 

De staking die plaatsvond bij Tram en Publieke Werken was voor eisen die 
de Reiniging reeds ingewilligd had gekregen, waardoor het reinigingspersoneel 
overging tot eisstelling op een verder liggend doel en zijn aanval richtte tegen 
de loonpolitiek van de regering. 

Hier wordt toch bevestigd dat de ontwikkeling in de bedrijven ongelijkmatig 
is, waardoor men bij de gasfabrieken, zowel als bij de waterleiding nog niet tot 



eisstelling en het verkiezen van een actieleiding was gekomen, bij Tram en Pu
blieke Werken de herclassificatie aan de orde werd gesteld pr bij de Reiniging 
de 10% eis. 

Dat als gevolg hiervan de WSBZ, waar toch veel strijd in het verleden is 
gevoerd, nu niet deel nam aan de staking, de gasfabrieken en waterleiding spoe
dig de strijd beëindigden dat hier geen goede organisatie aan vooraf was gegaan, 
waar de eenheid nog niet hecht was door het gebrek aan gemeenschappelijk 
gevoerde actie voor gemeenschappelijke belangen. 

Dat bij de Reiniging echter na één dag werkhervatting opnieuw de staking 
werd geproclameerd en zij de derde stakingsdag overging tot aanpassing van de 
eisen bij de toen bestaande situatie om daarmede het stakingsfront te versterken 
- getuigt dit niet juist van een grote vastberadenheid en het inzicht om de tac
tiek van de strijd te bepalen i.v.m. de zich ontwikkelende situatie? Waarom werd 
dan de 24-uurs-staking aan de orde gesteld, dus in feite beperking aan de actie 
opgelegd? 

Bij de acties voor de herclassificatie en de solidariteitstaking bij de Reiniging 
in de voorgaande jaren werd niet gesproke·n over 24-uur-staking, maar werd er 
gestaakt tot bepaalde toezeggingen waren verkregen, dat er aan de eisen zou 
worden gewerkt of deze werden ingewilligd (staking October 1953) . 

Dat was noodzakelijk omdat men pas door felle strijd, waarin men de tegen
standers moet dwingen, de overwinning kan bevechten. Daarbij moet men een 
aantal feiten voor ogen houden. 

Ten eerste: Wie is je tegenstander en wat zijn diens krachten? Ten tweede: 
Over welke krachten beschik je zelf? Ten derde: Binnen welke grenzen vallen de 
gestelde eisen? Het mag bekend zijn dat de herclassificatie-eis er één is die door 
B. en W. van Amsterdam ingewilligd kan worden brnnen de door de regering 
gestelde mogelijkheden. Het is dus juist, als Brinkman vaststelt dat het personeel 
bereid is te vechten tot het resultaat uit de bus komt. Het is dus onjuist de 24-uur
staking te stellen zoals dit in de aanvang door het trampersoneel was gesteld, 
omdat het hier een beperkte eis gold, die door de teqenstander inÇTewilligd kon 
worden en de eigen krachten groot genoeg waren. Hier toch werd de ÇJestelde 
eis door welhaast 100% van het betrokken personeel gedragen. Bijtijds werd 
dit dan ook door het trampersoneel begrepen. 

Bij het vaststellen van de 24-uur-staking· door het reinigingspersoneel ging het 
ook uit van de krachten van de tegenstander en de krachten die tegen deze 
tegenstander in beweging waren. Deze in beweging zijnde krachten, die zich 
richtten tegen de regeringspolitiek en de 10 o/0 loonsverhoging aan de orde stelde, 
zijn ook door Brinkman genoemd. 

De 6000 belastingambtenaren, de ledenvergadering van de ABVA in Rotter
dam, waar 1400 leden aanwezig waren, en vele andere. 

En evenals de voorbereiding tot de herclassificatie een langdurige zaak was (bij 
de trammannen vond reeds in October 1953 de langzaam-aan-actie plaats) was 
ook voor de 10% actie een langdurige ontwikkeling nodig, die zich noodwendig 
naar hogere vormen richtte. 

Waar in bepaalde bedrijven of bij groepen van ambtenaren, deze in Juli 1954 
ingezette actie zich nog uitte in protesten en petities groeide deze actie bij de 
Reiniging uit tot de wil tot staking. 

Kon nu deze langdurige voorbereiding in een gemeenschappelijk gestelde eis 
nu plotseling omgebogen worden in voor afzonderlijke groepen geldende her
classificatie? 
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Moesten wii de strijdbereidheid van het reinigingspersoneel nu afremmen om
dat andere delen van het Overheidspersoneel nog niet bereid bleken voor deze 
eis in staking te gaan? Of moesten wij als verstg2vorderd bedrijf de algemene 
strijdbereidheid van het Overheidspersoneel een groter impuls geven? 

Want op het moment dat de Reiniging tot zijn stakingsbesluit kwam was er 
wel een vergevorderde beweging bij de Tram te constateren voor de herclassi
ficatie, maar bij de andere gemeentebedrijven had de voorbereiding zeker nog 
niet zulke strijdbare vormen aangenomen. En in dit licht gezien kwam de Reini
ging tot het besluit de 24-uur-staking te proclameren omdat Den Haag inderdaad 
in de ogen van het grootste deel van het gemeentepersoneel nog te ver van huis 
was en dus de krachten nog niet sterk genoeg waren om een staking tot de over
winning te aanvaarden. 

Jarenlang heeft de strijd van het Amsterdamse gemeentepersoneel zich bewogen 
binnen ·de gemeente Amsterdam, tegen de onmiddellijke werkgever, het gemeente
bestuur. Nu trad het buiten deze grenzen en werd de eerste stoot gericht tegen 
de regeringspolitiek. 

Dit nu is onjuist, volgens de zienswijze van Brinkman, waaruit men dus de 
conclusie moet trekken dat men dan pas tot staking over mag gaan wanneer hij 
algemeen is. 

Overduidelijk is tijdens deze gehele actie gebleken dat de bedrijven zelfstandig 
besluiten moesten nemen en ook hebben genomen omdat in elk bedrijf de ont
wikkeling anders lag dan in de andere bedrijven. 

Wij weten ook dat de grote beweging ontstaan is na een reeks van acties in 
de voorgaande periode. 

Is het dan ook niet zo dat uit deze voorgaande ontwikkeling één bedrijf reeds 
verder kan zijn dan de andere bedrijven en dat weer de voorloper zal zijn van 
de grotere, bredere en krachtiger beweging op hoger niveau. 

Dat de strijd op hoger niveau plaatsvindt omdat het inzicht van de arbeiders 
groeit. 

Dat bij het groeien van dit inzicht de arbeiders beseffen dat de over\\vinning 
op een tegenstander, zoals de regering is, pas bereikt kan worden in een bredere 
beweging. 

Dat deze bredere beweging niet zo maar komt, maar door consequente voor
gaande acties tot stand moet worden gebracht. 

Dat daarom de, strijd van het reinigingspersoneel tijdens de staking gezien 
moet worden als een eerste treffen met de regering inzake diens loonpolitiek en 
niet gezien mag worden zoals Brinkman haar ziet, als een niet vastberaden groe
pering die pas vastberaden werd toen er voor haar overleefde eisen op tafel 
werden gelegd. 

FOKKE JQiHN 

F. J. is het er mee eens, dat één van de voorwaarden waaraan economische 
eisen moeten voldoen om er met succes strijd voor te kunnen voeren, is, dat zij 
in de ogen van de arbeiders te verwezenlijken moeten zijn. 

Hij meent, dat de eis van herclassificatie wel aan deze voorwaarde voldeed, 
maar dat zij geen zin had voor het reinigingspersoneel, omdat de herclassificatie, 
als resultaat van voorgaande stakingen, daar zou zijn voltooid. Uit dit laatste 
trekt F. ]. de conclusie, dat de reinigingsarbeiders ,.verder" waren dan de overige 
gemeentearbeiders. 

Hij redeneert aldus: er was een ongelijkmatige ontwikkeling in de strijdbereid-
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beid van het gemeentepersoneel, en dus is het logisch dat er ongelijke eisen waren 
~n de reinigingsarbeiders de strijd tegen de regering aanbonden {de 10 %~eis) , 
~n de overige arbeiders tegen het gemeentebestuur (de herclassificatie~eis). 

Volgens deze redenering waren er voor het reinigingspersoneel dus geen loons
verbeteringen meer te bereiken binnen het raam van de plaatselijke mogelijkheden. 
En zelfs al was dat zo, dan nóg was de 10 %~eis volgens F. J. geboden, omdat 
anders de strijdbaarheid van het reinigingspersoneel zou zijn afgeëbd. De eis van 
herclassificatie is er later pas bijgevoegd, zegt F. J., om aanpassing te vinden bij 
de eisen der andere stakers, en zo het stakingsfront te versterken. 

Men krijgt onwillekeurig het gevoel, dat F. J. de juistheid van de bij de Reini~ 
ging gevolgde tactiek (het stellen van de 10 %-eis) ten koste van a1les wil be~ 
wijzen om toch maar aan te tonen, dat het de reinigingsarbeiders niet aan strijd~ 
baarbeid en vastberadenheid ontbrak. 

Maar dit mag toch het uitgangspunt niet zijn, als wij willen leren uit een achter 
ons liggend stuk strijd, om daarmede ons voordeel te doen in de toekomst?! 

Nergens is getwijfeld aan de strijdbaarheid van het reinigingspersoneel. Waar 
het om gaat is, dat bij de Reiniging "geen vastberadenheid was om de staking tot 
aan de overwinning te voeren, maar volstaan werd met een 24-uur~proteststa~ 
king", omdat daar de eis van 10 o/0 was gesteld. F. J. ontkent ook niet, dat er 
wat meer bij komt kijken om de 10 %-eis in vervulling te doen gaan, want dit 
betekent dat de landdijke loonpolitiek zou worden doorbroken. 

Was de herclassificatie ·bij de Reiniging inderdaad voltooid, zoals F. J. be~ 

weert? 
F. J. is op dit punt met zichzelf in tegenspraak wanneer hij dit zegt en daarop 

later laat volgen, dat de toevoeging van de herclassificatie~eis bij de Reiniging 
later geschiedde uit louter tactische overwegingen. 

Een staking is geen spelletje, en het bepalen van de te volgen tactiek (zoals 
het stellen van de juiste eisen) is dan ook geen zaak waarmee men lichtvaardig 
kan omspringen. Als de herclassificatie inderdaad zou zijn voltooid, zou het 
waanzin zijn om toch de eis van herclassificatie te stellen. 

De feiten zijn, dat de Reiniging oorspronkelijk een 24~uur~protest~staking 

doorvoerde, omdat het personeel zich daar beperkte tot de 10 %~eis. Dat was op 
Donderdag 31 Maart 1955, en niet op 1 April, zoals F. J. foutievelijk stelt. Vrijdag 
werkte de Reiniging weer, omdat men nu eenmaal aan het principe van de 24 uur 
vastzat(?) 

Maar die Vrijdagavond kwam het reinigingspersoneel opnieuw in vergadering 
bijeen, in gebouw "De Leeuw", en daar werd onder groot enthousiasme opnieuw 
tot de staking besloten. Nlaar niet alleen op basis van de eis van 10 %. 

Daar, op die avond (en niet pas op de derde stakingsdag van het reinigings~ 
personeel, want dat zou dan Maandag 4 April moeten zijn geweest), werd: de 
eis van herclassificatie toegevoegd, namelijk: alle vegers van groep 2 naar 3! Dat 
is ook te vinden in "De Waarheid" van Zaterdag 2 April 1955. Verder werden 
er voor de andere groepen bepaalde toeslagen geëist, die ook ter plaatse ver~ 
wezenlijkt konden worden. 

F. J. doet de geschiedenis geweld aan indien hij anders beweert. Ontkend moet 
ook worden, dat de Tram hetzelfde principiële besluit nam als de Reiniging, name~ 
lijk om zich te beperken tot een staking van 24 uur, en dat de tramjongens dus 
onprincipiee! waren toen zij zich daaraan niet hielden. 

Zij gingen voorlopig 24 uur in staking. Zij behielden zich volkomen de vrijheid 
voor om naar omstandigheden. te handelen. Die omstandigheden waren, dat zij 
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zich in de nachtvergadering van 31 Maart op 1 April sterk genoeg achtten om 
de staking voort te zetten. En dat gebeurde ook. 

Laten wij ook niet vergeten, dat deze gang van zaken voor het reinigingsper~ 
soneel een belangrijke stimulans vormde om 's Zaterdags opnieuw in staking te 
gaan. Was het niet zó, dat het reinigingspersoneel zich op die Vrijdag, waarop 
zij werkten, .. onprettig" voelden? - om een zacht woord te gebruiken. Dat 
kwam, omdat men vechten wilde voor een beter loon, naast de makkers van de 
tram, P.W. etc., maar dan een gevecht met een redelijke kans op succes. En dat 
was het gevecht voor de herclassificatie! 

Moet uit dit alles nu de gevolgtrekking gemaakt worden, dat de op de BNOP~ 
Conferentie in Juli 1954 gestelde eis van 10% onjuist is geweest? 

Natuurlijk niet! 
,.Als middel tot agitatie, maar ook tot organisatie van de loonstrijd bij het 

overheidspersoneel. heeft de eis van 10 pct. een belangrijke rol gespeeld", heb ik 
geschreven, want in de ogen van de ambtenaren was deze eis (en is hij nóg) vol~ 
komen redelijk en verantwoord. 

Maar waren de krachten van het Amsterdamse gemeentepersoneel in Maart 
j.l. zodanig, dat het zich in staat kon achten de regering tot toegeven te dwingen? 

Neen, dat was niet het geval. Maar wel was er een enorme bereidheid om 
voor een dichterbijliggend doel. de herclassificatie, te vechten, terwijl toch ook 
daar de 10 o/0 zeer sterk leefde. Tekende niet vrijwel 100 o/o van het personeel 
van de Zuidergasfabriek kort vóór de staking een petitionnement voor de 10 o/0 ? 

Er werd door de andere bedrijven dan ook géén afstand gedaan van de IQ Cj~~ 
eis, en soms werd hij ook wel degelijk gesteld, zoals bij Publieke Werken en Han
delsinrichtingen, maar hij werd niet vóórop gesteld. 

Vóóropgesteld werd die eis, welke volgens de mening van het personeel ook 
direct te verwezenlijken was. 

In dit licht had de Reiniging zich moeten afvragen of het wel juist was om als 
,.enkeling" vèrdergaande eisen te stellen, en zich daarmede in een uitzonderings~ 
positie te plaatsen en zich min of meer te isoleren, waardoor een .. versterking 
van he~ stakersfront" niet werd bereikt. 

De oorzaak van dit alles ligt naar mijn mening voo~ een groot dee:J in het 
feit, dat het vraagstuk van de herclassificatie bij de Reiniging als .,afgedaa..'l" 
werd beschouwd, de eis van 10 % te formeel werd gesteld en een brede discussie 
over de tactiek in de loonstrijd daardoor in feite werd belemmerd. Teveel heeft 
het personeel zich verlaten op enkele vooraanstaande kameraden die het volst~ 
vertrouwen genoten en .,het wd wisten". Dat leidde in de practijk ook tot de 
bij de Reiniging toegepaste actievorm, het z.g. opinie~onderzoek, waarin vrij 
duidelijk de suggestie van .,een halve of hele dag proteststaking voor de 10 %" 
aan het personeel werd opgedrongen, hetgeen evenmin een volkomen open ge~ 
dachtenwisseling over de te volgen tactiek kon bevorderen. 

Men begrijpe mij goed. Het gaat er niet om, om aan te tonen hoe .,slecht" het 
reinigingspersoneel het wel gedaan heeft. Dit personeel heeft niet minder moed 
en strijdbaarheid aan de dag gelegd dan de overige stakers, en zelfs in eerste 
instantie de kop genomen. Maar het heeft - en dat geldt in de eerste plaats voor 
de communisten! - te weinig soepelheid aangewend in de tactiek, het was te 
dogmatisch. 

Dat is geen misdaad, maar wij moeten uit onze fouten leren, en ze niet ver~ 
doezelen. 

WIM BRINKMAJ'Y 
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DE NIEUWE AANPAK 

EN ONS WERK VOOR DE WAARHElD 

"Men kan niet zeggen dat onze partij de b e ·t e k e n i s van onze Waarheid 
niet beseft. Daarvan getuigen de geldinzamelingen en de Zomerfeesten." (P. de 
Groot in zijn inleiding op het laatste congres.) 

Een ieder zal het hiermee eens kunnen zijn. 
Daarmee is niet in tegenspraak wat eveneens over De Waarheid in de dis

cussiegrondslag voor het congres werd gezegd, nl.: 
"dat er een ernstige onderschatting in de partij bestaat t.a.v. de nood

zaak om voor het instandhouden en uitbreiden van De Waarheid bij 
v o o r t d u r in g op de bres te staan". 

De harde feiten waren er om dit aan te tonen. 
Het is duidelijk, onze partij-invloed versterken is alleen mogelijk wanneer de 

partij naar buiten treedt en het vertrouwen van de werkers weet te winnen. 
Dat hangt vooral af van het optreden van onze partij en onze partijgenoten 

bij de verdediging van de dagelijkse belangen van de werkers en van ons land. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in acties De Waarheid graag ge

lezen wordt en dan vaak het eerste contact wordt gelegd. 
Het gaat er dan om, het in zulke acties gewonnen vertrouwen ook organisato

risch vast te leggen door abonné-werving, wat zoals de practijk bewijst ook met 
succes gebeurt. 

De eigen ervaring in de strijd speelt een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling 
van het klasse-bewustzijn van de arbeiders. De Waarheid kan die ontwikkeling 
helpen bevorderen door tegelijk de politieke kanten van de strijd te belichten. 
Trouwens, om de arbeiders voor onze politieke inzichten te winnen zullen we hen 
onze politieke inzichten onder ogen dienen te brengen. 

De Waarheid brengt d a g e 1 ij k s die ideeën en doelstellingen van de 
partij onder de arbeidersklasse en het volk. Zij is een dagelijks campas in de 
strijd. 

Onze vijanden spannen dan ook al hun k.rachten in om de groei en uitbreiding 
van onze krant tegen te gaan, want zij is de enï'ge krant die de waarheid zegt. 
Daarom onthouden zij ons advertenties - waarop alle andere kranten drijven -
vaardigen verboden uit op het lezen ervan, intimideren en dreigen met broodroof. 

De persvrijheid is weliswaar in de arondwet vastgelegd, maar zoals dat met 
vele andere vrijheden het geval is, geldt ze voornamelijk voor wie over geld en 
macht beschikt. 

De strijd voor de Waarheid is daarom ook tevens een strijd voor de persvrij
heid die "verbeten, nooit verflauwend, voor geen moeilijkheid terugcidzend moet 
worden gevoerd". 

Daarom heeft de arbeidersklasse zich ook steeds enorme offers en opofferingen 
moeten getroosten om haar krant te kunnen uitgeven en in steeds grotere oplaag 
onder de massa te brengen. 

De geschiedenis van de arbeidersbeweging is er een van voortdurende strijd 
geweest om haar idealen en doelstellingen door middel van haar politieke krant 
te kunnen uitdragen. 

In zijn .,Herinneringen" schrijft Louis de Visser bv.: 
"Elke Zaterdag, nadat ik 14 uur achter de broodkar had gelopen, kwam 
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ik thuis, waste me, trok schoon goed aan, at vlug mijn boterham en 
tegen 8 uur, uiterlijk half negen toog ik de straat op. Ik was er trots op 
te behoren tot de allerbeste colporteurs die de meeste Zaterdagavond
nummers verkocht. Elke week nam ik prompt 100 exemplaren af die ik 
voornamelijk verkocht onder mijn kameraden van de bakkerij De Volhar
ding." 

Ook nu zijn er in het gehele land van zulke colporteurs te vinden die er week 
in week uit met de Waarheid op uit trekken, abonné' s winnen en wekelijks 
ongeveer 20.000 nummers verkopen. 

Dat is uiterst belangrijk want het is duidelijk dat de rol van de Waarheid in 
hoge mate afhangt van de oplage die ze heeft. 

Het feit dat we volgend jaar verkiezingen hebben zal dan ook voor de partij· 
een aansporing moeten zijn om de activiteit voor de Waarheid nog verder op te 
voeren om nog méér mensen dagelijks of wekelijks te bereiken. 

Ieder succes NU is reeds een verkiezingsbijdrage. 
De met de Amerikaanse imperialisten collaborerende grote pers van ons land 

die zich 10 jaar lang na de oorlog heeft laten gebruiken voor de koude oorlogs
politiek. is de verkiezingsactie reeds begonnen. 

De hetze en leugenartikelen van de laatste tijd o.m. ook in het Vrije Volk en 
Parool zijn er een aanwijzing voor dat we ons geen enkele illusie behoeven te 
maken over de richting van de propaganda onzer tegenstanders. 

Anti-communisme zal ook in deze verkiezingscampagne de hoofdschotel vor
men, overgoten met bet sausje van de zg ... welvaart" en andere bij iedere verkie
zing weer uit de archieven opgehaalde beloftes over woningbouw, onderwijs, 
ouden van dagen enz. 

Tegenover deze leugenpropaganda zullen wij de propag<mda van de waarheid 
moeten stellen, d.w.z. de werkelijke feiten zowel t.a.v. de laster als de welvaart. 

De campogne van onze t<>genstanders dienen we niet te onderschatten. 
Wie 11iet de Waarbeid leest staat dagelijks ongestoord bloot aan drè ideolo

gische druk van de vijand. 
Zij heeft met haar leugenpropaganda slechts één doel voor ogen: ten koste van 

alles de eenheid der werkers te verhinderen. 
In de strijd om de eenheid dienen we dan ook geen vraag of argument onbeant

woord te laten. De Waarbeid is er voor om opheldering over alle vraagstukken 
te brengen. Daarmee wordt de krant de krant van de arbeidersklasse. 

Zoals uit het beknopte vcrslag van het fakkeldragerscongres van de P.v.d.A. 
wel is gebleken is het gesprek over de verhouding tot onze partij gaande. Wij 
moeten dit gesprek gaande houden en op gang brengen en kunnen dat het best 
met de Waarbeid doen. 

De ,.grote" pers is er voortdurend op uit om ,.argumenten" aan te dragen om 
onze partij in de ogen der arbeiders zwart en verdacht te maken met het doel 
verwarring te stichten en afbreuk te doen aan het toenemend vertrouwen in onze 
partij. 

Wij behoeven daarbij maar te denken aan de vrijlating van de Duitse krijgs
gevangenen, de wapenleveranties aan Egypte en niet te vergeten haar .,bericht
geving" bij ieder scuk strijd dat de arbeiders voeren voor loonsverhoging. 

Die verrackrlijke rol treedt dan het duidelijkst aan de dag, vandaar ook dat 
juist bij stakingsacties zoveel nieuwe abonné' s worden gewonnen. 

Het verstoken zijn van onze voorlichting werkt dus belemmerend op het tot 
stand komen van de eenheid en omgekeerd zal de Waarbeid met baar voorlich
ting een brug kunnen slaan naar die eenheid en de door de vijanden beoogde 
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verwijdering kunnen tegengaan . 
.,Daarom is de werving en de verbetering van de werving voor De 

Waarheid op elk gebied thans van zo'n groot gewicht. 
Dat mag door onze pgten. geen ogenblik en bij geen enkele gelegenheid 

vergeten worden." (P. de Groot op het congres) 
De mogelijkheid tot verdere versterking van partij en krant is, nu de 10 jarige 

koude~oorlog in Genève haar Stalingrad vond, groter dan ooit. 
De feiten bewijzen het. 
Netto winst sedert het W aarheid~Zomerfeest, winst van vele nieuwe leden 

voor de p:utij. 
De ontspanning doet zich gelden. 
Het onvermoeide streven van de Sowjet~Unie naar ontspannig en het behoud 

van de vrede heeft gezegevierd. Gezegevierd heeft het standpunt dat onze partij 
en de Waarbeid voortdurend, tegen veel ongeloof in, heeft verkondigd, dat de 
vrede bewaard kon blijven en de koude oorlog alleen maar dienstig was voor de 
brandkasten der ondernemers en de bankiers. 

De "grote" pers heeft die regeringspolitiek door dik en dun verdedigd, de 
Duitse herbewapening bejubeld. Zij is er mede verantwoordelijk voor dat 10 jaar 
na de oorlog de woningnood in ons land groter is dan ooit, dat het onderwijs 
werd afgebroken en het levenspeil der werkers voortdurend naar omlaag werd 
gebracht, zodanig dat steeds meer vrouwen gedwongen werden uit werken te 
gaan. 

Het vertrouwen in onze partij en ook in de S.U. is door de ontwikkeling enorm 
gestegen. 

Het zou echter onjuist zijn te menen dat vooruitgang met de Waarbeid nu wel 
vanzelf tot stand zou komen. Dat zou een ernstige onderschatting zijn en een 
belijdenis aan de spontaniteit. 

Het klimaat is gunstig, maar we moeten erop uit, we moeten stneken met de 
werkers om nieuwe leden en nieuwe abonné' s te winnen. 

Het is noodzakelijk, willen we onze partij~invloed versterken met de Waar~ 
heid te werken. 

De grote betekenis van de politieke krant voor de strijd is belichaamd in de 
successen van de partijen van de S.U., China enz. 

Het was Lenin, die bij zijn plan om tot de opbouw van een marxistische partij 
te komen de noodzaak van een politieke strijdkrant voorop stelde. 

Een krant die de partij ideologisch a~neen moest smeden en waarmee de partij 
invloed bij de massa der werkers moest veroveren om ze voor de strijd te ver~ 
zamelen en te organieren. 

Zo'n krant is ook De Waarheid. 
De krant is een directe hulp voor al ons andere werk. Daarom is een goede 

arcor ( arbeiders~correspondent) ~berichtgeving uit buurt en bedrijf van zo'n grote 
betekenis, want de inhoud speelt bij de werving en colportage immers een grote 
rol. 

Onze krant is dun, dunner dan andere kranten. 
Onze lezers moeten veel missen wat andere kranten dankzij hun financiële 

bronnen wèl kunnen geven, of het nu "gezellige" artikelen, of advertenties zijn. 
Maar of het nu in het katholieke zuiden of waar ook in Nederland is, bij strijd 

weten de arbeiders dat er maar één krant aan hun zijde staat, De Waarheid. 
Daarom is uitbreiding van het aantal arcors en plaatselijke correspondenten 

nodig, die ertoe kunnen bijdragen de krant levendiger en populairder te maken. 
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Onze krant belicht het leven zelf, zoals dat in de artikelen over de haven en 
·de mijnwerkers o.a. de laatste tijd is gebeurd. Wij schrijven over de noden en 
de eisen der arbeiders en wijzen tevens de weg hoe voor die eisen te strijden, 
zoals bij de tramstaking in Amsterdam en andere stakingen voortdurend gebeurt. 

In de acties staat onze krant aan de zijde van de werkers, als alle andere 
bladen van de .. grote" pers de werkers in de rug vallen. 

Onze krant roept op tot solidariteit en organiseert die en helpt de arbeiders 
iedere aanval op hun strijd af te slaan. 

Wij hebben de werkers een ander perspectief te bieden dan het perspectief 
van een voortdurend lager levenspeil der reactie en onze krant toont dit aan. 

In de komende verkiezingsactie zal dan ook ons actieprogram een grote rol 
spelen en de berichtgeving in de Waarheid zal daarop zijn afgestemd. 

Wij kunnen de werkers naar waarheid inlichten over de successen van de 
S.U .. China en de andere volksdemocratische staten, want wij beschikken over 
een onuitputtelijke bron. 

Wij kunnen berichten over overwinningen die ook voor onze eigen toekomst 
van betekenis zijn. 

Maar hoe goed en aantrekkelijk de krant ook mag zijn, het succes van de 
vergroting van de oplaag is in de eerste plaats afhankelijk van de deelname van 
de partijgenoten aan werving en colportage. 

De Waarheid kan slechts bestaan en groter worden als gevolg van een voort
durende strijd voor haar verdediging en verspreiding. 

De ontwikkeling van de verspreiding moet worden voorbereid en ondersteund 
door een onophoudelijke propaganda die zowel persoonlijk in eigen omgeving 
van mens tot mens als op andere wijze kan worden georganiseerd. 

Het is mogelijk de krant na lezing aan buren of collega's te geven. 
Men kan in de discussie naar de Waarheid verwijzen, op bijeenkomsten met 

de Waarheid colporteren (wat nagenoeg nooit gebeurt) en oproepen abonné 
te worden. 

In buurt- en bedrijfskranten, in manifesten en andere uitgaven van de partij 
kan voortdurend aandacht voor de Waarbeid worden gevraagd. 

Naar buiten zull~n onze affiches beter dienen te worden benut dan doorgaans 
het geval is. 

Daarom kan het werk voor de versterking en uitbreiding van de Waarheid 
ook niet het werk zijn van specialisten alleen, niet van een aantal trouwe colpor
teurs of wervers alleen, en ook niet alleen van een pcrsfunctionaris. 

Vandaar dat het besluit van het Dagelijks Bestuur van de partij om zelf in 
deze richting het voorbeeld te geven door wekelijks de ontwikkeling met de 
Waarheid te volgen en te bespreken en eventuele maatregelen en instructies uit 
te werken een juiste beslissing is. 

De Waarheid is het scherpste wapen van de partij, het is in de practijk vrijwel 
het enige schriftelijke propagandamateriaal waarmee de partij dagelijks naar 
buiten treedt. 

Door mee te werken aan de .. verbetering van de oriëntering en van de inhoud 
van De Waarheid en• voortzetting van de werving van abonné's," zullen we er 
in slagen .. de eerste en dringendste taak van de C.P.N." uit te voeren, namelijk: 

..... in het bijzonder de arbeiders in de bedrijven op de ruimst mogelijke 
schaal voor te lichten over de grote ommekeer." (Uit de Resolutie van het 
P.R over de nieuwe aanpak.) 

JOOP GEERLIGS 
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Spinoza, de Nederlandse regentenstaat 

en het dialectisch materialisme 

Enige tijd geleden publiceerde de Amerikaan G e o r g e L. K 1 i n e, doctor 
in de filosofie - wat nog niet hetzelfde is als filosoof -, een interessante studie 
over de Nederland se denker Spinoza ( 1632~ 1677), zoals deze gezien wordt door 
de beoefenaars van de wijsbegeerte in de Sowjet~ Unie *). De samenhang tussen 
die twee is niet toevallig, aangezien ook dr. Kline, lector aan de Columbia Univer~ 
sity, zich er wel van bewust is, dat Spinoza door de marxisten als een van hun 
wegbereiders wordt beschouwd, weshalve er in de USSR dan ook een alleszins 
indrukwekkende studie van het spinozisme· bestaat. De waarde van Kline's boek 
zit mede hierin, dat hij behalve een ruime inleiding een zeven~tal door hem ze:lf 
vertaalde essays of verhandelingen over Spinoza opneemt, die in de Sowjet~Unie 
ontstaan zijn. Tegelijkertijd ligt in de keuze van juist deze 7 essays - zoals ik 
verderop hoop aan te tonen - de zwakke zijde van Kline' s boek. Aangenomen 
dat zijn onderzoek voortkomt uit die belangeloze wetensdrang, welke de burger~ 
lijke wetenschap voorgeeft bij uitsluiting te bezitten, blijkt dr. Kline van het dia~ 
lectisch materialisme niet veel te hebben begrepen - want dal hij, de mening van 
S o w j e t ~denkcrs over Spinoza weergevende, tevens een beeld geeft van de 
stand van het materialistisch en dialectisch denken, ligt voor de hand, en wordt 
door hem zelf in zijn inleiding bevestigd. Dit Sowjetdenken echter vormt voor 
hem, zoals hij het uitdrukt, een ,.doolhof", en die opmerking zijnerzijds leert ons, 
dat hij de sleutel tot die: ,.doolhof" (het woord blijft natuurlijk voor zijn rekening) 
niet heeft weten te vinden. Misschien komt het, omdat hij op de Columbia Uni~ 
versity colleges geeft in ,.ethiek der Russische denkers", een aanduiding die mij 
doet vrezen, dat hij daarmee het idealisme, om niet te zeggen de theosofie van 
een Solowjow, of de emiarantenmystiek van een Berdjajew of Lossky bedoelt, die 
natuurlijk met ,.Russische filosofie" weinig of niets te maken•hebben. Hoe dit zij 
- George L. Kline heeft ons, welke bedoelingen er bij hem mogen hebben voor~ 
gezeten, toch met zijn boek een eind weegs binnengeleid in het probleem, hoe de 
Sowjetfilosofie Spinoza ziet, en al laat hij ons op de helft van die weg in de steek, 
wij willen edelmoediH zijn en ons erkentelijk tonen ook voor zijn gedeeltelijke 
begeleiding. daar zij ons toch iets leert. 

Wie was Spinoza? 
Baruch de Spinoza werd in N overober 1632 geboren te Amsterdam, in een van 

de Houtstraten achter het tegenwoordige W aterlooplein, en wel als kind van 
Portugees~Joodse ouders. Zijn grootouders waren voor de bloeddorstiue pogroms 
der allerkatholiekste majesteiten eerst naar Portugal en vervolgens, toen ook daar 
de vervoluinu losbarstte, noordwaarts gevlucht, om zich via Frankrijk naar de 
Nederlanden te begeven en daar te blijven wonen ... zoals honderden lotgenoten 
met hen. In Amsterdam werden deze binnenkomende ,.Portugezen", zoals men ze 
noemde, door vroedschap en burgerij met alleszins bewonderenswaardige toleran-

*) Spinoza in Soviet philosophy; essays selected and transl. London, (1052). 
190 blz. en litt. opg. 
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tie opgenomen. Die verdraagzaamheid wordt ons b.v. duidelijk als WIJ m aan
merking nemen, dat de Joden in Engeland pas een halve eeuw later toegelaten 
werden en dat zij overal elders practisch nog lange jaren tot de verstotelingen 
van de toenmalige wereld hoorden. Te Amsterdam liet men hen tot op grote 
hoogte de regeling over van hun interne leven ~ godsdienst, onderwijs en handel 
~. al moeten wij ons niet de illusie maken, als zou een Nederlands ingezetene, 
van welk geloof ook, een ogenblik deze immigranten als gelijken hebben be
schouwd. Edoch, het Joodse leven in Amsterdam (en alras ook in andere steden 
en gemeenten) verkreeg een zekere bloei en onafhankelijkheid; er was nering, 
studie, veel vroomheid ook ~ en vooral veiligheid voor de Inquisitie, op welke 
de Nederlanders overigens even fel gebeten waren als de Joodse uitwijkelingen 
zelf. 

Baruch de Spinoza is niet, zoals men vroeger meestal meende, opgeleid voor 
rabbijn. Hij was als zijn vader koopman in geïmporteerde waren uit het zuiden, 
en dreef zelfs na de dood van deze vader de zaak met een jongere broer nog 
enkele jaren verder, zoals uit de jongste archiefvondsten gebleken is. Doch daar
naast bezocht hij vlijtig de kleine studiecentra, die in de Joodse gemeenschap 
bestonden en ontwikkelde daar, dank zij een bijzonder gaaf en kristalhelder door
denkend intellect, naast grote kennis van Joods geloof en wet en naast een ver
trouwdheid met middeleeuwse Arabische en Joodse wijsgeren, waarschijnlijk al 
betrekkelijk jong zelfstandige en zeer ketterse opvattingen omtrent God, mens en 
wereld. De breuk met de Joodse tradities is kennelijk verwijd, doordat zijn 
zaken hem in aanraking brachten met soortgelijke critische vrijgeesten in de libe
raalste vleugel van de handeldrijvende Amsterdamse burgerij ~ mannen van 
doopsgezinden en remonstrantsen huize, in wie ook reeds een denkproces gaande 
was, waardoor zij zich hunnerzijds losmaakten uit de dogmatische begrenzingen 
van het christendom, zonder dat het hun nog precies duidelijk was, waarheen deze 
realistische zwenking hen leiden zou. Zij waren bij deze zwenking geholpen door 
de wijsgerige opvattingen van René Descartes (Iatijn: Cartesius), die sinds een 
aantal jaren ook in Nederland waren verbreid. Descartes, Fransman van geboorte, 
bracht de jaren 1629-1649 op verschillende plaatsen in onze Verenigde Provinciën 
door en ontwikkelde er ~ hoewel hij ogenschijnlijk vroom katholiek bleef ___., een 
denkwijze, die wilde uitgaan van een onvervalste toepassing der menselijke rede 
als norm van kennis en inzicht. 

Op dit critieke punt van hun bestaan hebben de Amsterdamse vrijdenkers en 
Spinoza elkaar zonder twijfel gevonden en wijsgerig verrijkt. Spinoza's denk
kracht echter was sterker dan die der nieuwe vrienden; hij werd daardoor verder 
voortgedragen, aanvaardde volstrekt de consekwenties van zijn onderzoek. Wij 
kunnen aannemen, dat hij al omstreeks 1654-'55 begonnen is met het uitdenken en 
uit-werken van een filosofie, die misschien nog geen systeem mocht heten, maar 
daarvoor toch de grondslagen legde en waarin de progressiefste denkbeelden van 
zijn tijd werden verwerkt. Spinoza was dan ook al lange tijd rijp voor de officiële 
ban en vervloeking, waarmee hij op 27 Juli 1656 door de hoofden der Portugese 
gemeente te Amsterdam uit de synagoge aldaar en zodoende uit het gehele 
Jodendom gestoten werd. Hij vertrouwde zich toe aan de steun van zijn nieuwe 
vrienden, die altijd vol toewijding voor hem gereed zijn blijven staan. Spinoza 
schijnt eerst nog een tijdlang te hebben doorgebracht onder het dak van de ex
Jezuïet Franciscus van den Enden, briljant kenner van de klassieke talen, de 
natuurwetenschap en de verboden wijsbegeerte dier dagen, die in Amsterdam 
school hield voor jongelui uit gegoede kringen. Spinoza voltooide hier zijn alzijdige 
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opvoeding tot filosoof, terwijl hij zijnerzijds aan de school van zijn gastheer 
Hebreeuws doceerde. 

Wij volgen Spinoza's levensloop hier niet stap voor stap, maar wijzen er op, 
dat er van de kleine, stoutmoedige kring van nieuwlichters, waarvan hij alras het 
middelpunt geworden was, een gevaarlijke roep begon uit te gaan, zodat de rab~ 
bijnen de Amsterdamse vroedschap wisten te bewegen, Spinoza uit zijn geboorte~ 
stad te verbannen. Spinoza vestigde zich hierop te Rijnsburg, waar het ontmoe~ 
tingscentrum lag van de z.g. Collegianten, religieus vrije lieden, met wie Spinoza's 
Amsterdamse vrienden nauwe betrekkingen onderhielden. Hier is Spinoza begon~ 
nen met de eerste uiteenzetting van zijn .,leer", welke hij op schrift stelde en de 
Amsterdammers liet toekomen, die ze gezamenlijk bestudeerden en hem op~ 

heldering vroegen omtrent de punten, die hun niet duidelijk waren. Dit contact 
heeft tot de vroegtijdige dood van Spinoza in 1677 geduurd. 

In Rijnsburg heeft Spinoza tevens een werk geschreven ter toelichting van de 
wijsbegeerte van Descartes, het enige dat bij zijn leven onder zijn naam ver~ 
schenen is. Mettertijd trok Spinoza naar Voorburg bij Den Haag. De laatste 
plaats, ook toen al regeringscentrum, was tevens de woonplaats van de eigenlijke 
leider van de Republiek, de uitermate begaafde en vrijzinnige raadpensionaris 
Johan de Witt - een van de weinige regeerders dier dagen, van wie men zegt, 
dat hij niet om te kopen was. De veronderstelling is aanwezig, ofschoon zij met 
geen enkel document gestaafd wordt, dat deze leider van de koopmansdiplomatie 
der Nederlandse ondernemers en compagnieën, voorman van de meest verlichte 
en vooruitstrevende factie in het regentenpatriciaat, republikein en vijand van het 
Oranjehuis, Spinoza lange tijd persoonlijk heeft beschermd en alle mogelijke 
.. plakkaten" (in 't openbaar aangeslagen verboden) tegen zijn boeken heeft af~ 
gewend. Spinoza heeft nl. 't werken aan de eerste verbeterde samenvatting van zijn 
systeem, de E t h i c a (feitelijk: levens~ en zedeleer), tijdelijk onderbroken voor 
het schrijven van een T h e o 1 o g i s c h~p o I i t i e k tra ct a a t, dat in 1670 
anoniem verscheen. Dit werk kan men - op hoger niveau - beschouwen als de 
verdediging van de (ideaal gedachte) federatieve regentenrepubliek; het boek be~ 
helst een verwerping van de monarchie, zet uiteen waarom een regering van de 
.. besten" de verkieslijkste zou zijn, en bevat ten slotte een critische beschouwing 
van de godsdienst, aan wie het recht ontzegd wordt, zich op te werpen tot rich~ 
tinggeefster in staatszaken. Dit geschrift was denkelijk de kring van Johan de 
Witt en zijn geestverwanten uit het hart gegrepen. Uit soortgelijke, na aan de 
waarschijnlijkheid grenzende veronderstellingen mogen wij verder afleiden, dat 
De Witt of hem oastaande regenten er toe overgegaan zijn, Spinoza in 1667 uit 
Voorburg naar Den Haag te laten komen, waar men hem beter zou kunnen be~ 
veiligen tegen gevreesde uitspattingen van opgestookte calvinisten of zelfs tegen 
de rakkers van de schout. Materieel steeds gesteund door de Amsterdamse vrien~ 
den, maar mede levend van de opbrengst van de door hem geslepen optische 
glazen (hij had zich op dit toen snel opkomende ambacht toegelegd, om niet geheel 
afhankelijk te hoeven zijn van anderen), leefde Spinoza in de grootste eenvoud, 
zelftucht en bewust van het feit, dat hij aan erfelijke tering lijdende, voorbestemd 
was niet oud te worden. Niettemin zijn er weinig denkers geweest, die het leven 
met zoveel overgave en zuivere humaniteit hebben liefgehad, zo een onbeperkt 
vertrouwen in de reddende betekenis van de menselijke rede hebben gesteld en 
tegelijk tot een zo onverschrokken materialistische verklaring van mens en natuur 
zijn gekomen, in een tijd die zwaar hing van theologische wolken en duister was 
van bijgeloof. 
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Voor wij Spinoza's opvattingen nader bezien, moeten wij een moeilijk punt 
aanraken, waarmee ieder te maken krijgt, die zich bezighoudt met zijn leer en per
soon. Het feit, dat de grootste denker, die Nederland voortgebracht heeft, juist 
in de XVIIe eeuw aldaar moest en kon optreden, is niet zo verwonderlijk. De 
regentenstaat was na de Vrede van Munster ( 1648), die onze nationale onaf
hankelijkheid legaliseerde, eerst volop in het stadium van zijn stoffelijke en cul
turele wereldmacht getreden . . . een hoogtepunt, dat nadien niet meer werd 
bereikt. De welstand, die zich in meerder of mindere mate over grote lagen der 
bevolking uitstrekte, was nooit zo oogverblindend geweest; vreemdelingen, hier 
naar toe gereisd, stonden er sprakeloos van. Deze evenwichtige verhouding tus
sen de productiekrachten en de economische verhoudingen manifesteerde zich in 
de binnenlandse politiek als een door de regerende factie-De Witt met alle mid
delen gehandhaafde balans tussen .. verllchte" heren en .. reactionaire" ( orangis
tische en calvinistische) volksmassa - in de buitenlandse politiek als het laveren 
van onze diplomatie tussen Frankrijk en Engeland. Uit die evenwichtstoestand 
bloeide een vrijheid op voor Hallancl's heersende klasse en de met haar verbon
den intellectuelen, die - al weer voor die tijd - de uiterst denkbare grenzen 
bereikte. Zoals wij echter weten, bestaan er geen blijvende evenwichten in de 
natuur noch in de politiek. De regentenstaat bevond zich niet alleen op het hoog
ste punt van zijn ontplooiing, maar daarmee onvermijdelijk ook aan het begin van 
zijn neergang. De corruptie en baatzucht van de regeerders namen al onbeschaam
dere vormen aan, en naarmate zij de schroef van de uitbuiting nauwer gingen 
aandraaien, tekende zich de tegenstelling tussen hen en de werkende, minder 
bevoorrechte delen der natie vijandiger af. 

Wij moeten ons er daarom van bewust zijn, dat het bruggetje van gedachten
vrijheid en onbelemmerd wijsgerig onderzoek voor een man als Spinoza afhing 
van hetzelfde evenwicht, waarop de regentenklasse haar ongedeeld aanzien ba
seerde. Aangezien Spinoza echter geen enkele economische macht achter zich had, 
was dit bruggetje maar angstwekkend smal en wankel. - zonder dat wij ooit 
mogen vergeten, dat het in de toenmalige wereld het enige in zijn soort was! Zo
doende bevond zich Spinoza bij voortduring in een hachelijke positie. Zijn vrijheid 
bestond bij de gratie van enkele andere vrijen, sommigen machtig weliswaar, maar 
daarom niet minder dan hij onderworpen aan de bewegingswet der historie. De 
meerderheid van het Nederland se volk - handwerkers, zeelui, neringdoenden, 
vissers, boeren - leefde en dacht onder sterke invloed van de rechtzinnigste 
predikanten, die iedere vrije filosofie als zonde tegen God en zijn openbaring ver
foeiden; maar deze opvattingen waren ook de geestelijke eigendom van een deel 
der hogere standen, van vele regenten zelf. Dat men niet heel ver over de schreef 
van het toelaatbaar geachte hoefde te gaan, om als .,atheïst" te worden vervolgd 
en gevonnist, bewees in 1668 het proces-Koerbagh. Adriaan Koerbagh, jurist en 
medicus, was een der Amsterdamse volgelingen van Spinoza, een bijzonder talent
vol en dapper man, die onder het mom van woordenboeken en rechtskundige ver
klaringen onvervalst spinozistische opvattingen aan de man bracht. Door de óver
heid vervolgd. vluchtte hij, werd verraden, aan het Amsterdamse gerecht over
geleverd, gefolterd en tot het rasphuis veroordeeld, waar hij tussen misdadige 
elementen ellendig omkwam. Het lijdt geen twijfel. of Spinoza heeft dit proces 
tegen een zijner naaste vrienden en jongeren als een ernstig vermaan tot behoed
zaamheid opgevat. 

Er Joept daarom door de gehele verhouding van Spinoza tot de regentenstaat 
een ingewikkelde dialectiek. Zonder het bestaan van deze staat - geen Spinoza. 
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Gebonden door de begrenzingen en historische tekortkomingen van die staat kon 
hij echter voor slechts enkele der progressiefste tijdgenoten een baanbreker wor
den naar een nieuwe denkwijze, en moest zijn leer blijven sluimeren, tot ze drie
kwart eeuw later in Duitsland herontdekt werd. 

Zodra de regentenstaat niet meer wordt geleid door de politieke hand van 
Johan de Witt en zijn republikeinse vrienden ("staatsgezinden", zoals men hen 
noemde, in tegenstelling tot de Oranjeklanten}, is het ook met Spinoza's vrijheid 
gedaan. Als bij het uitbreken van het inderdaad angstwekkend offensief van vier 
buitenlandse mogendheden tegen de Nederlandse republiek in 1672 - een ramp
jaar - Johan en zijn broer Cornelis de \N'itt bij de Haagse Gevangenpoort als 
vermeende landverraders worden afgeslacht en het bestaande politieke evenwicht 
verstoord wordt, zakt ook het smalle bruggetje, waarop Spinoza zich voorwaarts 
kon wagen in de tijd, ineen. Hij ziet zijn Theologisch-politiek Tractaat in 1674 bij 
aanslag verboden (naar men zegt op persoonlijk drijven van stadhouder 
Willem III). Zijn Et h i c a wordt in 1675 in het eenzaam kamertje aan de 
Haagse Paviljoensgracht voltooid, maar hij durft haar, zelfs anoniem en met hon
derd voorzorgsmaatregelen, niet uitgeven. Hij leeft in een monniks-isolement, 
ondanks het feit, dat van de oude regentengroep rondom De Witt verscheidene 
hem trouw blijven en de contacten onderhouden, zoals zijn faam als lenzenslijper 
hem verbindt met onze nationale pionier op 't gebied der natuurkunde, Christiaan 
Huygens, terwijl voorts in de wereld der geleerden tot ver in 't buitenland bekend 
is, dat in Den Haag een stil en diepzinnig denker woont (van wie men overigens 
weinig weet) en ook hier te lande vertoevende buitenlandse beroemdheden als de 
Duitse filosoof-natuurkundige-staatsman Leibniz hem plegen op te zoeken. 

Dit alles kon echter niets veranderen aan het feit, dat Spinoza's filosofie mond
dood gemaakt was. Immers, een vooruitstrevende wijsbegeerte, die zich niet open
lijk tot de tijdgenoten kan wenden om door hen evenzo openlijk te worden ge
wikt en gewogen, is zonder effect. De dialectiek van de Nederlandse regenten
staat der XVIIe eeuw ten opzichte van Spinoza en zijn leer is dan ook deze: 
Spinoza's wijsbegeerte is onbestaanbaar zonder de heerschappij van de verlichte 
vleugel in het regentenpatriciaat, die zich door zijn rijkdom, opvoeding en cul
tuur een 25-tal jaren aan de spits van de Europese "vrijheid" bevond. Het ont
staan van Spinoza' s leer op deze groeibodem betekent echter ook weer niet, dat 
die leer domweg met de levensbeschouwing ook der vooruitstrevendste regenten 
te vereenzelvigen is. Integendeel. het spinozisme gaat uiteraard veel verder, om
dat Spinoza door vrijwillige afstand van elk stoffelijk belang slechts bedacht is op 
een logische en onverbiddelijke trouw aan de eigen gedachte-consekwenties, en 
door dit critisch beginsel ook de denkwijze van de toenmaals verlichte regeerders 
reeds in de kiem ondermijnt - zelfs, waar zij het met elkaar b.v. eens zijn over 
de verhouding van staat en kerk. Spinoza's uni v e r se I e betekenis wordt 
echter, bij het politieke falen van de bedoelde regentenfactie, in de doofpot der 
teruggekeerde Oranje-reactie gesmoord*). Zelfs met deze werkelijkheid voor ogen, 
die dus aan sterke beperkingen onderhevig is, moeten wij Nederlandse socialisten 
van de XXe eeuw en strijders voor vooruitgang over de gehele linie het de 

*) Deze reactie ma.g evenmin als één blok van teruggang worden aangemerkt. 
Er blijven progressieve elementen werkzaam, o.a. in natuurwetenschap en litera
tuur. De figuur van stadhouder Willem III zelf houdt nationale betekenis, waar 
hij optreedt als strateeg der onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk en Enge
land, al heeft hij 'binnenslands, tegen de hoop en verwachting van democratische 
kringen (b.v. de stedelijke schutterijen) .gemene zaak gemaakt met de al cor
rupter regentenklasse, na haar republikeinse vleugel uitgeschakeld te hebben. 
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burgerij van de XVIIe dank weten, dat althans een deel hunner bevroed 
heeft, dat zij in Baruch de Spinoza een persoonlijkheid van de hoogste orde he~ 
zaten en hem navenant behandelden. Wij moeten echter nog een stap verder, of 
als men wü, terug doen in de hier uiteengezette dialectiek, en vaststellen, dat 
waar velen de wijsgeer in de zestiger en zeventiger jaren der XVIIe eeuw als 
een .,pest" uitkreten, honderd jaar voordien de Nederlandse natie door haar Op~ 
stand tegen Spanje, door haar vestiging van een nationale koopmansrepubliek en 
alle daaruit voortvloeiende geestelijke gevolgen, door heel haar historisch op~ 
treden het zelf mogelijk gemaakt had, dat Spinoza hier tussen 1650 en 1675 zijn 
revolutionaire filosofie kon uit~denken. Met zulke .,listen" werkt de historie ... 

Deze dialectiek in de dialectiek heeft het begrijpen van het juiste verband tus~ 
sen Spinoza en zijn tijd voor velen bemoeilijkt, ja, vaak tot een soort raadsel 
gemaakt. Het is dan eigenlijk ook niet doenlijk, zonder enige nadere kennis van de 
klasseverhoudingen en de specifieke innerlijke tegenstrijdigheden van de regen~ 
tenkaste te verklaren, hoe het komt, dat Spinoza' s systeem juist in de Nederlanden 
ontstond, en hoe de wijsgeer tegelijkertijd, eerst onder de dekmantel der name~ 
loosheid, nog later in 't geheel niet meer naar buiten kon optreden, en waarom hij 
pas, toen in de XVIIIe eeuw de Europese Verlichting de kerkelijk~dogmatische 
omkluistering van het mensdom brak, voor het eerst .,stem" kreeg en verstaan 
werd, al begon daarmee ook het debat over de juiste betekenis van zijn systeem. 

God ofwel de natuur 
De natuurwetenschappen hadden in Spinoza's dagen nieuwe vaart en hoogte 

bereikt. Het middeleeuwse wereldbeeld van de aarde als een platte schijf, stil~ 
staande in het middelpunt van het heelal, waar omheen zich de zon gedienstig 
bewoog, was ineengestort voor de schokkende ontdekkingen van Copernicus, 
Kepler en Galileï, die de aarde uit het centrum rukten, het vaste pad van aarde en 
andere planeten in de ruimte aanwezen en de gehele orde van het geschapene 
terugbrachten tot berekenbare wetten. De roomse kerk had aan het oude wereld~ 
beeld vastgehouden en terwille daarvan verscheidene ketters (waaronder de grote 
Italiaanse natuurfilosoof Giordano Bruno) op de brandstapel gebracht. De cal~ 
vinisten, economische waaghalzen, ontdekkers, veroveraars, grepen dankbaar 
naar het nieuwe, zoals zij naar alle stoffelijke hulpbronnen grepen, die huns inziens 
door de genade der Voorzienigheid ter beschikking van de aardse mens waren 
gesteld. De zeevaart van Nederlanders en Engelsen ( óók protestanten!) in de 
XVIIe eeuw overtrof aan practische kennis alles wat op dit gebied voordien en 
elders, b.v. in Italië, al experimenterende was verricht. Op elke vijf Europese 
geleerden was maar één katholiek, want het protestantisme rechtvaardigde het 
wetenschappelijk onderzoek. De wetenschap leefde en werkte in een beschavings~ 
kring, die in feite niet meer bestreek dan het huidige W esteuropa, maar daar 
ging het dan ook intens toe. Men begon iets van de opbouw van het menselijk 
lichaam te verstaan; dank zij de pas ontdekte microscoop en het beschikken over 
goede lenzen kwam men achter de bloedsomloop, de toedracht van het voort~ 
plantingsproces, het bestaan van microben en bacteriën. Hoe de anatomie __. 
verbonden aan sectie op het dode mensenlichaam __. in Nederland bloeide, be~ 
wijzen onze schilderstukken van die tijc~ (Rembrandt schilderde tweemaal een 
anatomische les). Het feit, dat de techniek sinds de late middeleeuwen over al 
meer mechanische hulpmiddelen beschikte, uitte zich in algemene toepassing van 
molens, hefbomen, luchtpompen, windassen en uurwerken, terwijl men op gebied 
van sluis~ en dijkenbouw, van mijnbouw en metaalbewerking ver gevorderd was. 
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Dit doordringen en beheersen van· simpele machinerieën en technieken beïn~ 
vloedde sinds tientallen jaren de wijsbegeerte, die vol kwam met materialistische 
denkbeelden. Men begon te begrijpen, dat het uitgangspunt voor menselijke activi~ 
teit (van hoofd en handen) in de ondervindelijke realiteit lag, en naarmate het 
aantal ontdekkingen toenam ~ in Nederland alleen al werd pionierswerk verricht 
op het gebied van de chemie (Van Helmont), de geneeskunde (Tulp). de botanie 
(Clusius), de microscopie en de straalbreking (Swammerdam en Leeuwenhock), 
de mechanica (Chr. Huygens} en de wiskunde (Stevin, Frans van Schooten en 
Johan de Witt *) zelf) ~vestigde zich in het menselijk denken het beeld van een 
onwrikbaar wetmatige en wetenschappelijk controleerbare wereld, een reusachtig 
mechanisme, waar alles op voorbeeldige wijze in elkaar greep. Dit beeld kon niet 
bevorderlijk zijn voor het behoud van de religie. Te zeer werd de nadenkende 
mens overtuigd van eigen krachten ~ anderzijds besefte hij ook, dat er in zo'n 
geweldig natuurkundig berekenbaar heelal weinig plaats meer bleef voor God. 
Uiteraard trokken de meesten die consekwentie niet in 't openbaar en hardop. Zij 
verklaarden het mechanisme zelf voor het werk van een almogend Schepper, die 
het, zoals men dat in Genesis kon nalezen, op gang had gebracht. Zij maakten 
aldus voor de Schepper een verplichte buiging en lieten hem daarna a.h.w. door 
de achterdeur weer uit. Friedrich Engels kon met recht in zijn Dialektik der Natur 
schrijven, dat God nergens grover behandeld wordt dan door natuurvorsers, die 
in hem geloven. Er ontstond een min of meer gangbare opvatting, als waren God 
en de natuur twee strikt gescheiden werkelijkheden, waarbij de natuuronderzoe~ 
kers de eerste gaarne aan de theologen overlieten, om zich des te beter met de 
tweede bezig te kunnen houden. 

Zulk een wereldbeeld, hoewel een onvermijdelijk stadium op de weg der voor
uitgang, mist inmiddels als gevolg van de volstrekt "werktuigkundige" opvatting 
der natuur ieder ontwikkelingsbegrip. Het is dan ook geen toeval, dat het pas 
weer vlottend werd en begrepen als product van eindeloze veranderingen ( evo
luties en revoluties), toen stoom en electriciteit productiekrachten werden, toen 
de biologie als leer van de levende stof, de groei van organismen en de dieren
vormen, opkwam, toen natuur~, schei~ en wiskunde .,bewegings" ~wetenschappen 
werden, om van de latere relativiteitstheorie e.d. maar te zwijgen . , . 

Het ligt voor de hand, dat Spinoza's denkwijze en wereldbeeld bzpaald wor
den door de wiskundig~mechanische voorstellingen van de eeuw, waarin hij leefde. 
Niemand kan buiten de grenspalen van zijn tijd en omgeving springen, tenzij men 
een fortuinlijke intuïtie bezit, maar zulk een intuïtie is dan ook nog slechts te 
danken aan het feit, dat ergens objectieve voorwaarden voor de vcrruiming der 
bestaande grenzen aanwezig zijn. Zeer zeker heeft Spinoza iets van die soort 
intuïtie baetcn. Hij beleefde de wetenschappelijke apvlucht van zijn tijd bewust 
mee; hij muntte uit als lenzenslijper en kenner der optiek, hij hield zich bezig met 
wiskundige en natuurkundige vraagstukken en wist van al die dingen zoveel af, 
dat hij kon corresponderen met een der grootste wetenschappelijke lichamen van 
die tijd, de in 1661 opgerichte Royal Society te Londen, Engeland's eerste aca
demie van wetenschappen. Een hedendaags Nederlands geleerde (C. A. Cromme~ 
lin) heeft aangetoond, dat Spinoza niet tot de vakgeleerden der XVIIe eeuw, 
hoogstens tot de ontwikkelde amateurs behoord heeft, en dat b.v. zijn kennis 
~ohan de Witt publiceerde in zijn jeugd een belangrijke bijdrage tot de ana
lytische meetkunde (.,Elementen der kromme lijnen"), en legde door zijn onder
zoekingen op het gebied van de kansrekening de grondslag voor de levensverzeke
keringswiskunde. Volgens Chr. Huygens zou De Witt, als hij geen staatsman 
geworden was, een onzer grootste wiskundigen hebben kunnen zijn. 
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van de chemie zo primitief was, dat hij ernstig in de kunst van het goudmaken 
geloofde. Over 't ·geheel acht men tegenwoordig Spinoza's oorspronkelijke bij
drage tot de natuurwetenschap gering, daar hij in vele gevallen tegen Descartes 
aanleunde. Waar het in ons verband echter om gaat is de vraag, of hij op de 
hoogte was van de problematiek en de vindingen van zijn dagen, en dit blijkt 
volstrekt het geval te zijn. 

Bekendheid met de wetenschappelijke problemen boezemde Spinoza on
begrensde eerbied voor en vertrouwen in de kracht van de menselijke r-ede in. 
Voor hem valt de nadruk niet zozeer op het ontsluiten van nog niet ontgonnen 
wetensgebieden (hij achtte dat kennelijk een kwestie van tijd en discussie), maar 
op de wijsgerige gevolgtrekkingen, die het aanvaarden van de rede als gids en 
norm met zich brengt. Als denker streefde hij Descartes snel voorbij, toen hij, 
uitgaande van de mening, dat voor onze intellectuele vermogens niets verborgen 
kan blijven, de werking en wetmatigheid onzer ideeën een getrouwe weerspiege
ling achtte van dezelfde wetmatigheid en orde, die de wereld der dingen (l,,d:e 
uitgebreidheid", zoals hij zei) beheerst. 

Dit laatste punt wijst op een krachtig materialistische opvatting der werkelijk
heid. Waar Descartes begonnen was met alle overgeleverde wijsheid te betwijfe
len en die twijfel tot min of meer leidend beginsel van zijn onderzoek naar de 
waarheid maakte, begint Spinoza met onvoorwaardelijke aanvaarding der con
crete wereld, die immers voor hem gegeven en bewezen werd door haar aan
wezigheid en werking. Spinoza echter ging, steunend op de krachten van rede en 
intellect, verder. Hij aanvaardde die concrete wereld niet als de ene helft der 
werkelijkheid, waarvan de andere (onkenbare) helft God heette. Hij nam de 
realiteit als enige, in zichzelf volledige, door de rede te bevatten eenheid. Hij had 
door dit te doen in feite al de vraag beantwoord, welke in de natuurwetenschap 
en wijsbegeerte dier dagen zo behoedzaam werd o m z e i 1 d, - de vraag n.l. van 
het tegelijkertijd-zijn van .,God" en de ,.natuur", van .,denken" en ,.zijn", van 
,.geest" en .,stof", - of, zoals Spinoza het aanduidde, van d e n k e n en 
u i t g e b r e i d h e i d, de twee grondelementen der bestaande wereldorde, waar
toe de verstdenkende voorgangers van Spinoza gekomen waren. Spinoza begreep 
zulk een verscheurdheid en problematiek als strijdig met de menselijke rede en de 
menselijke waardigheid in haar geheel, aangezien zij ons in raadsels laat wande
len. Dóórdenkende kwam hij tot een koene en verlossende stap. Hij verwierp 
grenzen en tegenstellingen tussen God en de natuur, geest en stof, lichaam en 
ziel, en verhief de bestaanàe grondelementen van het zijn in een alles omvattende, 
nieuwe eenheid - het begrip der s u b s t a n t i e, die z.i. zowel met denkkracht 
begaafd was alsook het kenmerk der uitgebreidheid (stoffelijkheid) bezat. 

Deze spinozistische substantie, niet klakkeloos te vereenzelvigen met ons begrip 
van materie, is echter uitermate materieel van aard. Zij kan niet op bepaalde wijze 
omschreven worden; elke omschrijving zou tevens een ontkenning inhouden 
( omnis determinatio negatio) -, een grondslag van Spinoza' s redeneerwij ze, 
waaraan o.a. L e n i n de grootste betekenis gehecht heeft. Wie iets om-schrijft, 
trekt er daardoor grenzen, bepalingen of beperkingen omheen ten opzichte van al 
het andere, en elke beperking sluit een ontkenning in. Maar een alles omvattende 
substantie, zoals Spinoza zich die allengs is gaan denken, verdraagt zulke be
perkingen niet. Zij is on-beperkt, en als zodanig on-begrensd, dus on-eindig. Maar 
heeft men die slotsom eenmaal getrokken, dan kan er geen macht van buitenaf op 
de substantie werken. Dientengevolge kan zij ook geen be·gin hebben. Zij is dus 
on-geschapen. Maar waar blijft dan de Godheid, die haar .,eens en ergens" op 

47 



gang gebracht heeft en die eventueel nog, als het zijn wil zou zijn, kan ingrijpen? 
Hij verdwijnt, evenals de onsterfelijke .,ziel" in het lichaam, in de substantie. 
Slechts de substantie is onsterfelijk. Zij bes-taat uit eigen aandrift of oorzaak 
(causa s u i). God en de natuur zijn in haar, volgens Spinoza, hetzelfde; hij 
spreekt dan ook van Deus sive natUI·a (God ofwel de natuur). 

Men beseft de schrikbarende stoutmoedigheid van een dergelijke gedachten~ 
gang, waardoor de laatste rest van het theologisch wereldbeeld ~ de natuur 
hier, en God daarginder, beide slechts verbonden door de eenmaal plaatsgevonden 
heb~nde scheppingsdaad ~ in stukken werd geslagen. De kwellende kloof tus~ 
sen leven en denken was overbrugd, de grondslag van de eenheid van het zijn., 
met haar materialistische verklaring, gelegd. Spinoza had de stap volbracht, die 
de mens definitief uit het dualisme der middeleeuwen verloste. 

Die stap heeft hij natuurlijk niet onmiddellijk gedaan, zij kostte hem lange jaren 
van inkeer, van belangeloze en dappere geda&tenarbeid, van een zich innerlijk 
losmaken uit tradities, die misschien een sterkere macht op hem geoefend hebben 
dan zich achteraf laat vaststellen. De weerslag van zijn gedachten heeft Spinoza 
in een vrijwel aan elke persoonlijke emotionaliteit ontheven vorm vastgelegd ~ 
in zijn reeds vermelde E t h i c a, en wel volgens de betoogtrant der bewijzende 
meetkunde (more geometrico). V oor velen bleek later deze onpersoonlijke, reine 
en strenge vorm afstotend. Men achtte Spinoza koud en van een dodelijke logica, 
die alles aan een .,star noodlot" onderwierp; een XIX~eeuws tegenstander van 
Spinoza - heeft een gang door zijn filosofie vergeleken met een wandeling door 
een Egyptische dodenstad, in een kille maannacht Zulk een indruk kon alleen 
worden gewekt bij mensen, die zich gaarne in de warme schoot van aardse en 
hemelse illusies verbergen. Voor hen echter, die het tot een kwaliteit en een 
plicht van hun mens~zijn achten, de realiteit onverschrokken onder ogen te zien, 
en bij de bepaling van hun positie op deze kleine planeet willen uitgaan van 
menselijk onderzoek en menselijke ervaring, ligt in het spinozisme een der waarde~ 
volle uitgangspunten voor de opbouw van hun wereldbeeld. Spinoza stelde de 
concrete mens in het midden der concrete dingen. Waar hij in zijn opvattingen 
faalde, faalt in hem de mechanische, wiskundig onwrikbare voorstellingswereld 
van zijn tijd. Die voorstelling was immers niet dialectisch ~: vloeiend, beweeglijk. 
met kwalitatieve sprongen, haar groei en verwezenlijking voortstotende door een 
verwikkelde strijd van tegenstellingen ~; dat beeld was om zo te zeggen slechts 
ruimtelijk en bovenal onveranderlijk, want het ontwikkelingsmoment ontbrak er 
aan. 

Maar kil en hartstochtloos is Spinoza niet geweest, kan hij niet geweest zijn. 
Iemand, die met verwerping van iedere wereldse carrière, met verwerping zelfs 
van de liefde van een vrouw en een gezin, zich uitsluitend en onaflatend toelegde 
op het ontdekken van de waarheid, bewijst reeds dat hij door diepe, machtige 
gevoelens gedreven wordt. Met grote vasthoudenheid, uit innerlijke overtuiging 
en zekerheid, koos hij de strenge meetkundige vorm van zijn betoog, opdat er 
geen twijfel omtrent zijn uitlatingen en de opbouw van zijn gedachten~systeem zou 
bestaan. Hij weerde beeldspraak en dichterlijke termen met opzet uit zijn 
woordenschat, ook in zijn taal de tucht der vrijwillige armoe betrachtende, die 
hem in het dagelijks leven eigen was. In tegenstelling tot de bovengenoemde critici 
zijn er dan ook duizenden - en niet de slechtsten ~ geweest, die in Spinoza's 
leven en werk wel degelijk de kracht van eel}. grote hartstocht hebben gevoeld, 
de hartstocht om het menselijk geluk te dienen door het uitbannen van middel~ 
eeuwse spoken (een ware horigheid des geestfs): angst voor oordeel en hel, dien~ 

48 

.. 



overeenkomstige angst voor geestelijke autoriteiten, angst en onwetendheid in 
't algemeen •). Spinoza wilde datuene voor het mensdom veroveren, wat waar~ 
achtige gemoedsvrede en levensvreugde schenkt. Hij was van oordeel, dat de 
menselijke natuur tot volkomenheid zou kunnen geraken, louter op grond van een 
weldoordacht en consekwent leven volgens de rede. Men hoort als mens niet 
gevangen te blijven in zijn ontroeringen of begeerten, noch om de dingen te lachen 
of te schreien, aldus Spinoza; het gaat er om, onze samenhang met de hoge, on~ 
feilbare orde der natuur te doorgronden en er naar te leven. Hij schetste - al 
weer louter in het kader van een "aristocratische" begripsvorming - de stadia 
van menselijk denken, waardoor men z.i. die volkomenheid zou kunnen bereiken. 
Wie zichzelf en de natuur begrijpt in één hoger verband, wie deze onvermijdelijke 
orde door zijn persoonlijk leven en werken in practijk brengt en aldus verder uit~ 
draagt, heeft daarmee de werkelijke vrijheid des geestes veroverd - want vrij~ 
heid, zo leert Spinoza, is niet anders dan het begrijpen van de noodwendigheid. 

Hoe die natuur naar zijn mening werkt, zet Spinoza uiteen in zijn leer van de 
modi of zijnswijzen der substantie. Hieronder verstond hij haar schakeringen en 
nuances, maar aangezien de substantie, zoals wij zagen, bij hem eeuwig en onver~ 
anderlijk is, als 't ware vervat in een vaststaand wiskundig patroon, heeft hij de 
overgang van het algemene naar het bijzondere - berustend op eindeloos ver~ 
anderende en strevende werkingen der materie, waarbij kwantiteit in kwaliteit 
blijft overgaan - niet duidelijk kunnen maken. Wel onderscheidde hij met zijn 
sterke intuïtie tussen de voortbrengende en de voortgebrachte aspecten der natuur, 
die hij zonder elkaar niet denkbaar achtte, maar voor hem speelde zich de gehele 
verovering van het kennen en begrijpen af op het niveau der gedachten, zuiver 
wijsgerig. Hoogste vorm van menselijk inzicht is bij Spinoza dan ook de tot rust 
gekomen aanschouwing, de als 't ware tijdeloos beleefde realiteit, waarbij men in 
staat is, elk fenomeen op elk gegeven ogenblik vanuit het gezichtspunt der eeuwig~ 
heid (sub specie aeternitatis) te ervaren. Deze abstracte vorm van aanschouwing 
en volledig begrip van de werking der natuur, waarmee de mens zich en zijn lot 
weet te vereenzelvigen, wordt door Spinoza bestempeld als de "intellectuele liefde 
tot God" (amor Dei intellectualis), welke liefde weer een deel is van de oneindige 
liefde, waarmee God zichzelf liefheeft. Of, om het in hedendaagse en meer aardse 
bewoordingen te vertalen: in het opgetogen levensgevoel van de tot volmaakte 
redelijkheid opgeklommen mens weerspiegelt zich het eenheidsbewustzijn, dat al 
het bestaande bezielend doordringt. · 

Bijbelcritiek 

Met deze feiten voor ogen moet men Spinoza's levens~ en zedeleer dus boven~ 
~ al, in plaats van als een "blijde boodschap aan de mondige mensheid" beschouwen 

als een klasse~ethiek voor bevoorrechte enkelingen. Mijn mening is deze, dat 
Spinoza ze inderdaad als zodanig bedoeld heeft. Haar gevolgen zijn slechts in die 
zin sociaal, dat een maatschappij van volmaaktere enkelingen, althans in theorie, 
het kenmerk van grotere doelmatigheid en harmonie zou dragen. Spinoza's his~ 
torisch begrip is echter, zoals wij zagen, ten aanzien van zulke vraagstukken vrij~ 

*) Johannes van Vloten ( 1818-1883), de alleszins merkwaardige en belang
rijke historicus en vrijdenker, aan wie - met al zijn fouten - o.m. de eer toekomt, 
Spinoza weer tot het Nederlandse volk te hebben gebracht, introduceerde hem als 
,;blijde boodschapper van de mondige mensheid", en verhief hem daarmee ( onbe
wust) tot de optimistische filosoof van een liberale bourgeoisie, die haar kerkgeloof 
verloren had. 
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wel gelijk nihil. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij zich de komende samen
leving op zijn best vagelijk voorgesteld als een verbeterd type van Zeven Provin
ciën, waarin het verantwoordelijke en aan controle onderworpen puikje van den
kende regenten de toon zou aangeven. Ondanks dat blijkt Spinoza te beseffen, 
dat er aan zo'n patricische regeringsvorm nog wel enige schaduwzijden vastzitten. 
Althans in het door hem nagelaten, niet voltooide Politiek Tractaat vinden wij de 
volgende interessante opmerking: Ons oordeel in het politieke wordt al te vaak 
vertroebeld doordat wij op macht, bezit en beschaving letten. En de politieke 
onmatigheid en het zwak vermogen des onderscheids bij de volksmassa is een 
gevolg van het feit, dat men haar met opzet onwetend laat van de belangrijkste 
staatszaken; zonder die fouten verdiende het volk waarlijk eerder te regeren, 
dan geregeerd te worden. 

Wij kunnen ons voorstellen, dat Spinoza de twijfelachtige levenspractijk van 
menige regent van nabij aanschouwde of er van hoorde gewagen, en weten ook, 
dat hij te Rijnsburg en te Voorburg jaren lang onder het gewone werkende volk 
leefde. Maar tot een maatschappelirk denker hebben zulke ervaringen hem niet 
gemaakt, en wij dienen uitermate voorzichtig te zijn met uitlatingen als de hier
boven aangehaalde en ons b.v. niet wijs maken, als zou Spinoza's testament be
staan in een aanbeveling van de democratie. Zijn betekenis ligt op ander gebied. 
Bovendien was Spinoza zelf te zeer overtuigd van de samenhang tussen de moge
lijkheden zijner filosofie en de aristocratische staatsvorm der Verenigde Provin
ciën, onder welke hij geboren was en waarvan hij zich een loyaal aanhanger be
toond heeft, zelfs waar zijn vrijheid, ja, zijn leven bij tijd en wijle gevaar liep*). 
Dat het calvinisme de nieuwe wetenschap aanvaardde, voor zover ze practische 
resultaten opleverde en de koopmanseconomie versterkte, kon niet verhinderen, 
dat de calvinisten op hun beurt even kopschuw werden als de roomsen, zodra 
men wijsgerige gevolgen trok uit de veranderde wetenschappelijke en technische 
omstandigheden, en dat zij evenzo meteen om de kerkelijke en wereldlijke rechter 
riepen, wanneer God als Schepper en Eerste Oorzaak uit het wereldbestel dreigde 
te worden weggedacht. 

Niet voor niets stond Spinoza in de roep van atheïsme. Het calvinisme had 
daarvoor een fijne en geoefende neus. Een andere vraag is het, waarom Spinoza 
dan toch nog - eenmaal het woord Deus sive natura (God ofwel de natuur) 
gesproken zijnde - aan de theologische terminologie vasthield. Een terminologie, 
die ongewild veel kwaad heeft gedaan, omdat men hem op grond daarvan allerlei 
religieuze, pantheïstische en. mystieke bedoelingen in de schoenen heeft willen 
schuiven, waaraan hij waarachtig niet schuldig was. 

Het ligt echter voor de hand, dat deze terminologie bij Spinoza niet anders was 
dan de haast onvermijàelijke theologische verkleding van de materialistische in
houd. Het spraakgebruik van de zo kerkelijk gekleurde XVIIe eeuw stond nauwe-

*) In 1673, midden in de oorlog met Frankrijk, toen de Franse legers tot het 
Gooi waren doorgedrongen, vervulde Spinoza namens een groepje Haagse regenten 
een vredesmissie naar maarschalk Luxembourg, destijds in Utrecht zetelende. De 
Fransen nodigden Sp. bij die gelegenheid uit, aan het hof van hun koning Loctewijk 
XIV te komen wonen en werken. Sp. wees dit voorstel zonder aarzelen van de 
hand. Bij zijn terugkeer in Den Haag werd hij door een opgewonden menigte be
legerd, die hem van landverraad betichtte; zijn hospes redde hem voor hun 
woede. Ondanks dat, sloeg hij kort daarop een uitnodiging af, om professor te 
worden aan de hogeschool van Heidelberg, daar hij blijkbaar wist, dat de hem al
daar beloofde vrijheid van ·Spreken een denkbeeldige zou zijn. Spinoza is nooit 
buiten de Republiek geweest, en bij alle nadelen, voortvloeiend uit haar inwen
dige toestand, heeft hij er zich toch thuis gevoeld. 
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lijks anders toe. Ook gewaagt Spinoza ergens van de noodzaak, om over nieuw~ 
dingen te spreken in een taal, die de massa vertrouwd is, als men haar iets duide
lijk wil maken. Daarom is de theologische uitdrukkingswijze bij Spinoza nog geen 
list of truc, om een bepaald soort lezers te misleiden en voor zich te winnen. Zij 
is het traditionele, door zijn tijd en opleiding verklaarde overblijfsel. een litteken 
op zijn filosofische huid; door zijn substantieleer had hij immers met alle bestaan
de godsvoorstellingen en -openbaringen radicaal gebroken. 

Ten overvloede kan men Spinoza de eerste bijbelcriticus noemen. Door zijn 
grote kennis van het Hebreeuws ontzenuwde bij tekstcritisch het geloof aan een 
door goddelijke tussenkomst tot stand gekomen bijbel en ging hij de herkomst 
van de Joodse geschriften streng historisch - dáár wel! - na. Hij tekende de pro
feten als geestdriftige volksleiders, die spraken zoals zij gebekt waren, ieder naar 
zijn sociale afkomst en beroep, maar hij wilde niets van rechtstreekse goddelijk~ 
inspiratie of inblazing in hun optreden weten. De wet van Mozes, deze hoeksteen 
van Joods en men mag zeggen van christelijk theologisch denken, rafelde hij als 
mensenwerk uiteen; een mens was voor hem ook Jezus van Nazareth, die hij 
eensdeels zag als een man, vervolgd door de tragiek van het wanbegrip zijner 
tijdgenoten, anderzijds - om de hem toegeschreven merkwaardige uitlatingen -
als een z i n n e b e e 1 d van de hoogste wijsheid, waartoe het aanschouwend 
verstand kan stijgen. Geloof aan wonderen en spoken werd door Spinoza even 
volstrekt verworpen als kerkelijke autoriteit, hetzij van paus, synode of rabbijnen
college. In zijn Theol.-politiek Tractaat schrijft hij zonder omwegen, dat de re
geerders, de monarchen in de eerste plaats, de godsdienst doorgaans misbruiken 
om de schrik onder de massa te houden. Dat Spinoza de persoonlijke onsterfe
lijkheid als strijdig met de rede en met het begrip substantie ontkende, hebben 
wij hiervoor gezien. 

Dogmatisch openbaringsgeloof en bijbelgezag werden hier dus in hun grond
vesten geschokt. Op deze wijze gebruikte Spinoza, van consekwentie tot conse
kwentie schrijdende, zijn in de Joodse studiecentra van Amsterdam vergaarde 
schriftkennis en - naar men wel wil hebben - de slagvaardigheid en de door 
generaties gescherpte bewijskracht van de talmoedische begripsvorming mede als 
wapen in zijn onversaagde worsteling om de waarheid, - zoals later Marx de 
dialectische methode van Hegel zou aangrijpen, om daarmee het idealisme van 
Hegel c.s. op te ruimen. Toch was Spinoza niet wat men noemt een verbeten 
vijand van de religie. Hij voerde daarover, naar bekend is, gesprekken met zijn 
Haagse hospita, en ried haar op haar wat bedremmelde vragen aan, rustig in 
haar geloof te blijven, zolang het haar gemoedsrust en haar humaan gedrag jegens 
de medemens bevorderde. Misschien dacht Spinoza aan deze en soortgelijke 
karakters, toen hij neerschreef, dat de godsdienst, ofschoon in strijd met de hoog
ste eisen en mogelijkheden der rede, toch een troost kan betekenen voor degenen, 
die met geringe denkkracht begaafd zijn ... 

Spinoza was geen man van de openbaarheid, na het proces-Koerbagh minder 
dan ooit. Toch zal niemand er ooit aan twijfelen, of hij tot de strijdbare denkers 
behoort. Zijn strijdbaarheid bestond hierin, dat hij, de wereld en haar beroeringen 
latende voor wat zij waren, en afstand doende van al wat hem kon afleiden en 
vertroebelen, geen duimbreed teruggeweken is op de weg. waarop zijn waarheicis
dorst hem gedreven had. Met werkelijk heroïsche logica brak hij de gedachten
ketens, waarin de feodale, katholieke eeuwen het mensdom geklonken hadden. 
Maar hij streefde, door de kracht van zijn denkvermogen onvermijdelijk voort
gestuwd, ook de calvinistische, burgerlijke "vrijheid" van zijn eigen dagen ver 

51 



voorbij, zodat hij tegelijk de onhoudbare beknellingen van het protestantse wereld
beeld aantoonde ... en brak. Hij was bij dit alles geen zwartkijker, geen .,god
loze" doordrijver, zo min als een dichterlijk of zelfs lichtelijk dweepziek mysticus, 
die men wel eens van hem heeft willen maken •) . Men kan zelfs niet zeggen, dat 
hij uit overtuiging asceet was; want hij heeft wel zijn denkwijze, maar niet zijn ~ 
teruggetrokken en schamele ~ levenswijze aan anderen ten voorbeeld gesteld. 
Wij zeiden reeds, dat zich zijn laatste jaren kenmerken door een zekere bekend
heid in wetenschappelijke kringen (zonder dat men secuur wist, wie en wat hij 
was); hij ontvangt bezoeken en he·eft verbindingen met Haagse regenten, die dit 
later ~ toen het gevaarlijk werd, de naam Spinoza uit te spreken ~ niet meer 
aan de grote klok gehangen hebben. Zoals wij voorts zagen, interesseerde hem 
de filosofische kant van de politiek. Zijn welvoorziene bibliotheek toont ons, met 
welke dingen hij zich verder bezighield ~ behalve in wijsbegeerte en natuur
wetenschap was hij bedreven in taalkunde, want hij kende naast het Hebreeuws 
blijkbaar Syrisch en Aramees, om van zijn kennis van het Spaans (de taal van 
zijn ouders en zijn opvoeding) en het Latijn (waarin hij zijn werken schreef) maar 
te zwijgen. 

Niet wat hij wist geeft echter de doorslag bij onze beoordeling van zijn per
soon, maar het feit, dat deze door de tuberculose geplaagde, vaak eenzame en 
soms bedreigde Joodse Nederlander de schepper werd van een systeem, dat de 
edelste en hoogste vormen van het toenmalig materialistisch denken inhield. Hier
door wordt Spinoza een van de schakels in de belangrijke keten van denkers, die 
sinds de Griekse natuurfilosofie de wereld en haar raadselen uit haar concrete 
zijn hebben willen verklaren, opdat de mens beter zou verstaan, wat er om hem 
en in hem gebeurt, en zodoende menswaardiger leven. 

(Wordt vervolgd). 

THEUN DE VRIES 

*) Een voorbeeld van mysticerende vervalsing der Spinoza-figuur is de roman 
'Amor Dei' van de Duitse schrijver Kolbenheyer, door mij, nu meer dan 20 jaar 
geleden, in naïeve onkunde omtrent Spinoza en het wijsgerig materialisme, ver
taald. Behalve van het spinozisme heeft genoemde Kolbenheyer ook niets begrepen 
van Spinoza's historisch milieu, de Hollandse regentenstaat. 
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EEN LIED OM TE ZINGEN 

Vrienden in Europa werkten aan een belangrijk cultureel object -
een film voor het Wereldvakverbond - en zij vroegen mij om de 
opname van een lied dat in de film gebruikt moest worden. Dat was 
de kern van een brief, die ik vorige zomer ontving. 

De brief was kort, zonder bizonderheden. De woorden en de muziek 
van het lied waren ingesloten, maar de tekstdichter en de componist 
werden niet genoemd. De woorden waren in het Duits, maar het lied 
moest in het Engels gezongen worden. De verschillende coupletten en 
refreinen moesten nauwkeurig in een aangegeven aantal seconden 
gezongen worden; en ik moest zonder begeleiding zingen. 

Het was een lied voor vrede en vrijheid, een lied van kameraadschap 
van de werkers van alle landen - natuurlijk zou ik het doen. 

Maar hoe? 
Ik dacht er aan hoe het in Londen en Hollywood was, toen ik daar 

voor films zong ... de goedingerichte studio's met perfecte geluidstech
niek, de directeur, zijn assistent, de technici voor het geluid, de dirigent 
met zijn koptelefoon, het orkest met instrumenten, alle andere technici, 
de hele dure uitrusting - en het enige wat ik hoefde te doen was 
zingen! 

Het sprak vanzelf dat dit nu een beetje anders zou zijn. Nu moest ik 
een soort mede-producent hier in New York worden voor een film die 
ergens in Europa werd opgenomen. Vooruit dan maar ... 

De eerste taak van de productie-leider Robeson was niet moeilijk: 
hij droeg de zanger Robeson op, het lied in te studeren. Er was weinig 
tijd en de zanger kon het in het Duits oefenen totdat de productie-leider 
iemand gevonden had om een Engelse bewerking te maken. 

De "studio" voor deze opname zou het huis van mijn broer in Harlem 
zijn - de pastorie van de kerk waar hij meer dan twintig jaar als 
dominee gediend heeft. En al gauw kon men in zijn studeerkamer het 
nieuwe lied horen, dat ik met mijn begeleider Alan Booth repeteerde: 

"Old man Mississippi wütet, 
Schleppt uns unser Vieh weg 

und das Land sogar ... " 

Het was een hartstochtelijk lied over zes reusachtige rivieren - de 
Mississippi, de Ganges, de Nijl, de Jangtse, de Wolga, de Amazone -
en over de mensen die in hun vruchtbare dalen zwoegen. 

Maar zonder Engelse tekst ging het niet, en toen op een dag een 
vriend, de Neger-schrijver Lloyd Brown, langs kwam terwijl wij aan 
het repeteren waren, vertelde ik hem over het project. Zou hij ons 
willen helpen door een Engelse bewerking te maken? Hij stemde toe, 
en al gauw was er een nieuwe tekst om te oefenen: 

.. Old man Mississippi rages, 
Robs us of our cattle, plunelers 

field and share ... " *) 

*) .,De oude man MiSsissipppi raast, steelt ons vee, berooft ons van veld en. 
oever ... " 
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Prachtig ... de zanger was klaar met de woorden en de muziek, maar 
nu de opname, meneer de productie-leider, wat denk je daarvan? Je zei 
dat er niet veel tijd was. 

Hier was een nieuw probleem. De grote opname-maatschappijen zijn 
van Big Business en ze zouden zeker weigeren hun studio's te verhuren 
voor een dergelijk karwei; en de kleinere firma's zouden te bang zijn. 
Dan waren er ook nog ervaringen van de laatste tijd met sabotage, 
gepleegd door opname-technici, die een scherp gehoor hadden voor de 
grauwen van McCarthy, maar doof waren voor een zanger van de 
vrede. 

Mijn zoon gaf de oplossing. Paul junior is een electra-technicus, en 
de laatste jaren werd hij een expert in het maken van bandopnamen. 
Hij zou de geluidstechnicus zijn en zijn draagbare uitrusting zou in de 
pastorie aan het werk gaan. 

De omstandigheden waren niet bepaald ideaal, toen we de opname 
kwamen maken. De kleine kinderen in het huis konden vermaand 
worden ( Sjsj! Oom Paul probeert een opname te maken!), en de tele
foon kon afgezet worden, maar wie kon garanderen dat er niet een 
taxi in de drukke straat voor het raam zou toeteren en het effect van 
de opname zou bederven? 

In deze omstandigheden zou het niet zo vreemd zijn geweest als de 
productie-leider tekenen van bezorgdheid had vertoond, maar in dit 
geval had hij het te druk met de rol van de zanger te spelen en met een 
oog op zijn zoon te houden, die aan de andere kant van de kamer stond 
en met een woedend gezicht van de ingespannen concentratie naar een 
stop-watch in zijn ene hand keek, terwijl zijn andere hand boven zijn 
hoofd klaar was om het gedeelte van een seconde aan te geven, waarop 
elk couplet moest eindigen. 

De taxi's toeterden, en een kleine jongen schreeuwde, en een straal
jager vloog boven ons hoofd, en de zes rivieren van het lied werden er 
zestig door al de herhalingen- maar tenslotte was het werk gedaan. 
De grote rivieren stroomden nu langs een smalle band van magnetisch 
materiaal, dat in een doosje gepakt en over de oceaan gezonden werd ... 

* 
Maanden later genoten wij van enkele knipsels uit de Europese pers, 

die berichtt<c::n over een nieuwe documentaire film "Het lied van de 
rivieren," van de hand van de grote Nederlandse cineast Joris Ivens. 
Het was, schreven de critici, "een meesterwerk," "een monumentaal 
werk," "een hymne aan de mens, ter ere van de arbeid en de strijd tegen 
het kolonialisme." 

De recensenten roemden de muziek, die voor de film gecomponeerd 
werd door ... Sjostakowitsj! En de "onbekende" tekstdichter was de 
beroemde Duitse schrijver Eertolt Brecht. Het commentaar werd ge
schreven door Vladiroir Pozner, de bekende Franse schrijver; en 
Picasso was bezig aan een affiche om de film bekend te maken! 

Meesters van de cultuur, kampioenen van de vrede- met wat voor 
een prachtige film-equipe werd ik geassocieerd! En ik voelde warme 
erkentelijkheid voor de uitnodiging, die zij mij hadden gezonden, waar
door het, ondanks alle hindernissen, mogelijk werd dat een Neger-
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Amerikaan zich verbond met een Nederlander en een Rus en een 
Duitser en een Fransman en al de anderen, in scheppend werk voor 
de vrede. 

Tot nu toe heb ik deze film nog niet gezien, die het lied uit een huis 
in Harlem naar de toeschouwers in de hele wereld bracht. Millioenen 
in vele landen zagen "Het lied van de rivieren," en hoorden het com
mentaar in Arabisch, Japans, Perzisch, Tsjechisch, Pools, Engels, 
Russisch, Spaans, Chinees, Frans en veel andere talen; maar wij in 
Amerika kregen deze gelegenheid niet. 

Maar wij weten dat films voor de vrede binnen niet al te lange tijd 
in ons land welkom zullen zijn, en dat zangers voor de vrede paspoorten 
zullen krijgen om in het buitenland te reizen. Geen belemmeringen 
houden stand tegen de krachtigste rivier van allemaal - de drang van 
de volken naar vrede en vrijheid, die nu als een machtige stroom in de 
hele wereld rij st. 

PAUL ROBESON 

(Masses and Mainstream, Oct. 1955.) 

Interview met de schilder Siqueiros 

DE MEXICAANSE SCHILDERKUNST 

De eerste vraag die men stelt, wanneer men de kans krijgt een groot 
schilder te spreken, die van ver komt, is: Wat voerde u hierheen? 

- Ik kwam naar Europa met een opdracht van het ministerie van 
Cultuur van de Poolse Volksrepubliek om een grote wandschildering 
te maken in Warschau. Dit project stamt uit 1951, toen ik naar Europa 
was gekomen om een prijs van de Biennale te Venetië in ontvangst te 
nemen. Ik had toen gelegenheid de vraagstukken te bestuderen, die 
zich voordeden bij de decoratie van het Stadion van de Tweede 
Jaardag. 

Deze decoratie zal bestaan uit gemengde schilder- en beeldhouwkunst 
(esculpto-pintura, zoals wij het in Mexico noemen), in het interieur 
zowel als aan de buitenkant. Aan de buitenkant zal zij zich uitstrekken 
over de helft van de ellips, die de bouw beschrijft; aan de binnenkant, 
over de grote toegangstunnel in zijn geheel. Het gehele object, dat 
ongeveer 3000 vierkante meter beslaat, zal gebruik maken van ervarin
gen die in Mexico werden opgedaan. Daar heb ik nl. de laatste drie 
jaar gewerkt op een concaaf oppervlak van 600 vierkante meter aan 
het centrale gebouw in de universiteitswijk. 

In Warschau zal het werk, evenals in Mexico, collectief worden uit-

55 



gevoerd. Ik ga twintig schilders en vijf beeldhouwers engageren om 
met mij samen te werken: twee Franse, twee Russische, twee Ita
liaanse schilders en twee uit elke Volksdemocratie. Dezen zullen alle
maal worden uitgenodigd en gehonoreerd. 

* 
Het tweede doel van mijn reis is het organiseren van een grote 

tentoonstelling van Mexicaanse kunst in Moskou in Mei 1950. De uit
nodiging hiervoor kreeg ik bij mijn ontvangst in de Academie van 
Beeldende Kunsten te Moskou. Op verzoek van Guerassimow en een 
aantal andere grote Sowjet-schilders, las ik daar een open brief voor 
over de positieve en negatieve aspecten van de huidige Sowjetschilder
kunst, waarin ik de vrijheid nam het academisch realisme en het 
formalisme te critiseren. 

Guerassimow antwoordde. Hij sprak over een tegenstelling die hij 
in mijn rede zag: U zegt aan de ene kant dat onze kunst nuttig is ge
weest en vervolgens zegt u dat zij slecht is! 

Ik zei hierover: Ook een beeld dat slecht gemaakt is kan een gebeds
object zijn ... 

De tekst van mijn brief werd reeds in verscheidene talen gepubli
ceerd, in Italië in het tijdschrift "Realismo," in Polen, enz. 

De Mexicaanse tentoonstelling van Moskou zal belangrijker zijn dan 
die van Parijs en vooral vollediger in haar overzicht van de huidige 
Mexicaanse kunst. 

* 
Tenslotte is het derde doel van mijn reis de organisatie van een inter

nationaal congres van beeldende kunst in Mexico aan het eind van 
1956 of het begin van 1957, dat zal samenvallen met een internationale 
tentoonstelling. Hiervoor wil ik alle onafhankelijke kunstenaars uit
nodigen, welke formele of politieke positie zij ook innemen: Russen, 
Polen, Tsjechen, Italianen, Fransen ... 

Maar waarschijnlijk verwacht u van mij dat ik u iets over de Mexi
caanse schilderkunst vertel. 

Deze ontstond als een direct gevolg van de democratische revolutie. 
In 1906, tijdens de algemene staking, verkondigde het Manifest van 

Atl de noodzaak van een openbare kunst in een land zonder particuliere 
markt. Een krachtige kunst vereist een kunst van de staat. 

In 1911, tijdens de staking van de studenten van de School van 
Beeldende Kunsten (ik was daar als leerling), waren onze eisen naïef, 
maar van betekenis: wij eisten tegelijkertijd de afschaffing van de 
academische methoden en . . . de nationalisatie van de spoorwegen. 
Want wij hadden al begrepen dat hier een verband tussen bestond. Om 
deze reden werden wij in een redactioneel artikel van een katholiek 
blad uitgemaakt voor "kleine anarchisten!" 

In 1913, nadat de staking gewonnen was, werd de eerste school in 
de open lucht opgericht in Santa-Anita. Na de staatsgreep van het leger 
-reactionair uit traditie- en het vermoorden van de President van 
de Republiek, werd onze school een centrum van samenzwering. 

In 1914 werd de samenzwering ontdekt op de School van Beeldende 
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Kunsten en veel van onze kameraden werden vermoord. De anderen 
lieten zich opnemen in het revolutionaire leger. Dat is de reden waar
om ik officier ben en waarom ik brigadechef in Spanje was. 

Onze deelname aan het revolutionaire leven maakte ons tot een 
nieuw type staatsburgers. 

De schilders waren allemaal activisten, leden van de vakbonden; zij 
organiseerden het Centrale Comité van de mijnwerkers en bezetten 
verantwoordelijke posten. 

Hetzelfde gebeurt tegenwoordig in het Vredescomité. Het is een 
nieuw verschijnsel in de wereld. 

* 
De wandschildering ontstaat bij ons in 1922: men begint direct op de 

muur te schilderen, zonder concrete theorie: wij keren terug tot de 
politieke kunst. 

In Europa ontwikkelt de kunst zich in dezelfde tijd los van elke 
politieke overweging. Tegenover het particuliere genre van het z.g. 
kabinetstuk ontstaat in Mexico een openbaar genre: de wandschildering. 

Een logisch gevolg van deze terugkeer tot een openbare kunst was 
de terugkeer tot de prent. 

Gravure en wandschildering zijn thans de twee pijlers van onze 
kunst. 

Een andere belangrijke konsekwentie was de terugkeer tot de figu
ratie, in tegenstelling tot Europa dat op hetzelfde ogenblik het realisme 
verliet voor de abstractie. 

Het realisme legde zich aan ons op door zijn functie en niet als 
product van een intellectuele overweging. 

Het lijdt geen twijfel dat wij, ondanks onze koloniale oorsprong en 
nauwelijks een halve eeuw van nationaal leven, in de wereld van 
tegenwoordig een voorbeeld zijn, onafhankelijk van de particuliere 
waarde van onze werken. 

De meeste Europese jonge schilders van deze tijd streven ernaar, "de 
kritiek van Parijs en de klandizie van New York" te winnen! Hoe kan 
in deze omstandigheden een krachtige kunst ontstaan? 

Onze Mexicaanse kunst wil humanistisch zijn, onafhankelijk van het 
streven om te bevallen of niet te bev'llJen. Want wij weten dat wij het 
bij het rechte eind hebben. Wij zijn niet academisch. Het realisme is 
geen formule, maar iets dat beweegt en zich ontwikkelt. 

(Lettres Françaises, 16 Nov. 1955.) 
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Onze lezer B. L., te Antwerpen, schrijft ons het volgende: 

In de uolksdemocratieën zijn er buiten de communistische paPtij nog anderé 
partijen, die een ouerblij[sel uormen van de burgerlijk-democratische stcwtsvorm. 
Volgens hetgeen ik lees in Lenins werk "Staat en reuolutie" is het hoofdvcreiste 
uoor de ves•tiging uan de dictatuur uan het proletariaat het "opheffen" r>an dcl 
burgerlijke staat. Dit opheffen kan toch niet ua/ledig zijn. indien men de basi~ 
van de parlementaire democratie, t.t.z. de verschillende partijen, slechts gedeel~ 
telijk aantast? 

Uw vraag gaat van een verkeerde opvatting uit, n.l. dat politieke partijen 
slechts in het systeem van de burgerlijke democratie voorkomen. Zij kwamen en 
komen echter voor in landen, die nog geen burgerlijk~emocratische staatsvorm 
hadden en in landen, die deze staatsvocm reeds voorbijgestreefd zijn. Trouwens, 
U zult moeten toegeven dat er in het Hongarije van Horthy, in het Roemenië van 
Antonescu en in het Polen van de kolonels niet veel ,.burgerlijke democratie" was. 

Het boven~taande zal U duidelijk worden, wanneer U bedenkt, dat politieke 
partijen altijd de vertegenwoordigsters zijn \'an bepaalde klassen of delen van 
klassen. In de kapitalistische maatschappij trachten zij dit veelal door ,.volkse" 
manteltjes te verbergen. Zo kennen wij hier een partij van zekere grootkapitalis
tische reactionaire krinaen. die nauwe banden met het Amerikaanse en Duitse 
imperialisme onderhoud~n. Zij noemt zich echter Katholieke Volkspartij, om voor 
haar politiek op brede volksmassa's te kunnen steunen. Zij verdedigt noch de 
belangen Véln het werkende volk, noch zelfs katholieke belangen, afgezien van 
het feit, dat niemand de katholieke godsdienst bedreigt en er geen politieke partij 
nodig is om hiervoor op te komen. pe volksdemocratieën hebben zich ontwik~ 
keld als gevolg van de strijd van een bondgenootschap van verschillende klassen 
en hun vertegenwoordiqsters: de partijen. Naast de partij van de arbeiderskl?sse 
waren er partijen, die de boeren. de kleine burqerii en andere volksgroepen ver~ 
tegenwoordiqden. Maar de boeren. bijvoorbeeld, zijn geen klasse zoals de arbei
dersklasse. In wezen valt deze groepering uiteen in: (aanvankelijk) landloze 
boeren, arme boeren, middelboeren en rijke boeren. Bovendien waren er in deze 
landen veelal buitengewoon machtige groepen van grondbezitters of landheren. 
Dit verklaart waarom er binnen deze partijen strijd werd gevoerd en een aantal 
leiders werden uitgeschakeld. Zij probeerden namelijk om de revolutie, die zich 
in deze landen in de eerste plaats tegen het feodale grondbezit en de buitenlandse 
invloeden richtte, tegen te gaan. Zij vertegenwoordigden in een aantal boeren
partijen in wezen de belangen van de grondheren. Later, toen de revolutie zich 
richtte tegen de grondslagen van de kapitalistische orde zagen we opnieuw een 
aantal hergroeperingen binnen deze partijen, waarmee de partij van de arbeiders
klasse samenwerkt. Deze partijen vervullen in de volksdemocratieën dus wel 
degelijk een positieve rol. Zij vertegenwoordigen de volksgroepen, waarmede de 
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arbeidersklasse een bondgenootschap hedt bij haar strijd voor de omvorming 
van de maatschappij. 

B. L. voegt hieraan toe: 
Dat de volksdemocratie een vorm is van de. dictatuur van het pmletariaat en 

dat deze dictatuur uitgeoefend wordt door een coalitie van verschillende partijen 
is iets dat ik nog niet "beet" heb. Ik reken op de redactie om hierin licht te 
brengen. 

In het kader van deze rubriek is het onmogelijk het gehele vraagstuk uit de 
doeken te doen. We maken U in dit verband attent op een boekje van een 
Sowjet-theoreticus A. I. Sobolev, dat in het Engels verscheen bij Foreign Langna
ges Publishing House te Moskou, getiteld: "People' s democracy, a new farm of 
politica! organization of society."* 

Lenin heeft ons gekerd, dat de overgang van kapitalisme naar communisme 
onvermijdelijk overvloedige v2.riaties van politieke vormen zal opleveren, maar 
dat het wezenlijke van al deze vormen onvermijdelijk hetzelfde zal zijn, n.l. de 
dictatuur van het proletariaat. De geschiedenis heeft ons al de vormen van de 
Parijse Commune en de Sawjets gebracht en nu deze nieuwe vorm: de volks
d<:mocratie in een zekere faze van zijn ontwikkeling. De Sawjets zijn de hoogste 
en volmaaktste vormen. De volksdemocratie werd mogelijk in het verloop van 
een stormachtige anti-fascistische en nationale bevrijdingsstrijd in een situatie, 
waarin het socialisme in de Sowjet-Unie reeds had gezegevierd en de algemene 
crisis van het kapitalisme zich als gevolg van de tweede wereldoorlog buiten
gewoon had verscherpt. In de eerste faze van hun ontwikkeling, toen de revolutie 
in de Oost-Europese landen voornamelijk een anti-imperialistisch en anti-feodaal 
karakter had, was de klasse-inhoud van de volksdemocratie in de buurt van de 
revolutionair-democratische dictatuur van de arbeiders en de boeren onder leiding 
van het proletariaat, waarover Lenin in 1905 sprák. In de volgende étappe, toen 
de spits tegen het kapitalisme werd gencht en de socialistische opbouw en om
vorming van de landbouw werd ter hand genomen, kreeg de revolutie een socia
listisch karakter en de klasse-inhoud van de volksdemocratie werd die van de 
dictatuur van het proletariaat. Stalin heeft ons geleerd, dat de dictatuur van het 
proletariaat een drietal functies uitoefent, n.l. de onderdrukking van de omver 
geworpen heersende klasse, de economisch-organisatorische en cultureel opvoe
dende functie en de verdediging van het land tegen een mogelijke aanval van 
buiten, waarbij hij er op wijst, dat niet alle functies in alle étappcn even zwaar 
wegen. Wanneer U de werkzaamheden van de staat in de Oost-Europese landen 
beziet, zult U bemerken dat zij deze functies ook inderdaad uitoefenen. U zegt, 
dat de dictatuur uitgeoefend wordt door een coalitie van verschillende partijen. 
Dat is in deze vorm onjuist uitgedrukt. Er bestaan in deze landen politieke 
massa-organisaties met een volksfront karakter. Zij werden op initiatief van de 
Communistische en Arbeiderspartijen opgericht voor de vereniging van alle 
democratische krachten in de strijd tegen het fascisme en zij verenigen op het 
ogenblik alle politieke partijen en massa-organisaties in de strijd voor de socia
listische opbouw. Zij zijn de organisatorische uitdrukking van het bondgenoot
schap van de arbeidersklasse met andere werkende klassen en groeperingen - de 
boeren, handwerkers, intellectuelen. Dit bondgenootschap is de basis van de 
dictatuur van het proletariaat, maar de leidende rol wordt door de arbeiders
klasse vervuld, vertegenwoordigd door de communistische partij. Deze leidende 
rol heeft de communistische partij zich in haar opofferende strijd voor de be
langen van het werkende volk veroverd en zij wordt vrijwillig door de andere 
partijen en organisaties erkend. De arbeidersklasse verdedigt niet slechts haar 
eigen belangen, maar die van de gehele natie. Zij betrekt andere werkende groe-

*) Verkrijgbaar bij Pegasus à 35 cent. 
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pen in de persoon van hun politieke en openbare vertegenwoordigers in het 
bestuur van het land. De volksdemocratie is dan ook een werkelijke macht van 
het volk. Dit is ook vastgelegd in de Grondwetten van de diverse Oost-Europese 
landen. Het parlement, dat door het volk wordt gekozen op basis van algemene, 
gelijke en directe verkiezingen, is het hoogste orgaan van de staatsmacht in de 
volksrepublieken van Oost-Europa. 

Boekbespreking 

EEN DICHTERES KOMT TERUG 

Toen ik "Het geschonden aangezicht"'') van Sonja Prins in handen kreeg 
kende ik haar verzen enkel uit publicaties, o.a. "De Nieuwe Stem", waar de 
bizondere, zuivere en sterke klank van haar stem mij opgevallen was. Wat 
Wanda Koopman - de naam waaronder zij, onder andere gesteund door Mars
man in 1933 debuteerde met "Proeve in strategie" - geschreven had, was mij 
onbekend, ook nog toen ik haar nieuwe bundel - de eerste in al die jaren -
gelezen had. Toen greep ik naar Van Vriesland's "Spiegel van de Nederlandse 
Poëzie" en las daar drie verzen uit die eerste bundel, de bundel van 1933.1933: 
een jaar vol onheil, dat kennelijk aan deze dichteres niet voorbijgegaan is zonder 
haar diep te wonden - en zij uitte zich in een taal die dezelfde blijkt als die van 
1955, al is de inhoud dieper en rijper geworden. Had ik die drie verzen van vroe
ger niet gelezen, dan had ik haar, zij het wat aarzelend, ingedeeld bij de "experi
mentelen": aarzelend, want die dichters, hoewel er enkele uitzonderlijk begaafden 
als Lucebert onder zijn, ergeren mij vaak door het opzettelijk ordeloze, chaotische 
en rumoerige van hun verzen, en die van Sonja Prins, hoewel naar de vorm 
soms met de hunne verwant, vallen steeds op door de rust waarmee zij recht op 
ons aankomen. In zekere zin was Sonja Prins dus experimenteel "avant la lettre·'! 
In "Vernedering" schrijft zij in 1933: 

beter ware het dat lachgas 
onze ogen roodgeschroeid 
het hart verwrongen had 
en wij in dronkenschap 
uw paden waren afgedanst 
0 Revolutie! 
dan in het snijdend wrede gif, de sneeuw 
die in een wolk de hoofden hult 
de bloedstroom stillegt. .. 

Dit is het geluid dat ook uit "Het geschonden aangezicht" opklinkt, en waar 
wij het over klank hebben is het wel duidelijk, dat het volledig uitbannen der 
leestekens van minder dan secundair belang blijkt! 

De weg naar haar taal, naar haar schrijfwijze, moet voor alle andere lezers 
dan ware poëziekenners meestal met enige inspanning gevonden worden, maar 
welke ware kunst vraagt niet enige persoonlijke inspanning van de beschouwer, 
lezer of luisteraar, maar is het dan ook dubbel en dwars waard? Toch spreekt 
deze dichteres zeer bewust namens èn tot de "gewone mensen": "Ik wil zeggen 

*) De Windroos, 1955, f 2,75. 
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wat alle mensen willen zeggen .. Ik wil hun stem zijn" en dat het voor hen wel 
eens moeilijk zal zijn haar onmiddellijk te verstaan, begrijpt zij zelf, maar zij weet 
dat zij iets belangrijks te zeggen heeft, iets wat àllen aangaat. Heeft zij dan het 
recht niet, enige inspanning van de lezer te verlangen voor de dichteres die nieuwe 
woorden en nieuwe verbindingen van woorden smeedde voor nieuwe denkbeel-
den? 

'ja ik heb woorden en zij zijn moeilijk 
zij eisen een dynamo 
zij eisen helderheid van denken 
en de zuiverheid van. een kompasnaald' 

(uit "Ik bied woorden") 

Dat alle gedichten mij evenzeer troffen kan ik niet beweren, wèl dat de wáre 
dichteres die Sonja Prins is uit alle anderen spreekt. Een enkele maal glijden 
bepaalde verzen langs mij af zonder mij te beroeren en ik ben geneigd te ver
moeden, dat anderen dezelfde gewaarwording zouden kunnen hebben: ik denk aan 
"De Vogels" en aan .. De stilte is een vlucht". 

Niet zelden is het of woorden die de socialist geworden Herman Gorter spre
ken wilde maar die hij, hoe en waarom dan ook machteloos geworden, drukte 
in een verward verband, opnieuw, gezuiverd en her-schikt, opwellen bij Sonja 
Prins. Niet zonder diepere reden noemt zij verschillende malen zijn naam, de 
naam van een dichter die haar om vele redenen lief moet zijn maar wiens falen 
zij zag, begreep en als een les onderging. 

'Gorteriaan leer spreken 
voor allen 
het is een hevige wereld 
heen en weer flitsen lampen 
loeien sirenes 
zorg dat jij niet staat te kijken 
zonder stormhelm en ladder' 

Er is hier iets dat lijkt op het afmaken van een taak. Duidelijker gezegd: Sonja 
Prins is een socialistische dichteres van een met die van Herman Gorter ver
wante inspiratie, bij wie echter taal. denkbeelden en inspiratie veel meer één zijn 
dan bij de ondanks alles grote, tragisch eindigende tachtiger. Hem èn zichzelf 
typeerde zij uitstekend in 'Corso': 

er is geen plaats in mijn hoofd 
voor de gouden ideeën van Gorter 
er is de smaak van de noot 
en de sappige appel 
er is de verre ruimte 
en een kleine sierlijke vogel 
er is een vrouw in Viet-Nam 
en de zachte kruin van haar baby 
er zijn de gezichten ernstig 
het weten en het verlangen 
er is geen plaats voor fantomen 
zij glijden voorbij 

als gouden zwanen 
later kom ik ze tegen 
op de grachten van het verleden 
een plaatje een schilderij 
een statig witgouden corso 
uit de tijd van de grootburgerij 

De appel, de noot, de verre ruimte en de kleine vogel, de vrouw uit Viet-Nam 
en haar kind, zij binden deze dichteres aan de noden en deugden van deze tijd, 
van ons allen en niet enkel van hen die over gouden zwanen beschikken ... 
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De taal~ en gedachtebeelden van Sonja Prins zijn vaak wat men pleegt te 
noemen 'ongewoon' en het is hier vooral dat ze aansluit bij bepaalde facetten der 
experimentele dichters, al moeten ook namen als die van Eluard en Aragon ge~ 
noemd worden. Ook zij arbeidt aan het vernieuwen van de poëtische taal. die 
last van aderverkalking begon te krijgen. Maar ook voor de ongeoefende lezer 
zijn die beelden vrijwel steeds, na enige aandacht, te 'zien' en na te voelen. Een 
enkele maal slechts is het of een on-klaar, niet doorleefd en gezien beeld gebruikt 
wordt (de vogel wiens 'ronde staart lijkt op een vrouw' bijvoorbeeld lijkt mij 
hier een voorbeeld van, al laat ik de mogelijkheid open dat anderen dit beeld 
wèl 'zien'!). Maar meestal is in dit dichten een verheugend, een verrassend zuiver 
en moedig proeven èn getuigen van het leven in al zijn verschijningen, van een
voudige, eeuwige natuurbeleving af tot de welhaast te grote problemen van deze 
barre tijd - reikend van deernis tot stilte, maar vastbesloten, onwrikbare op
standigheid. 

L. P. J. BRAAT 

DE BRAVE SOLDAAT SCHWEJK - II 

De titel van het tweede boek van de avonturen van de brave soldaat Schwejk 
in de eerste wereldoorlog .,Aan het front" moet eerder heten: Naar het front. 
Want hij is er op weg naar toe en dat is een verhaal op zichzelf. Alleen bij een 
Schwejk gaat de onmogelijke redenering op, dat je om je plaats van bestemming 
te bereiken de tegenovergestelde richting moet inslaan en er dan nog komt ook. 
Zulk een zich van het doel verwijderende en toch dit doel naderende wandeling 
moest er wel zijn om onze lepe held alle denkbare zotheden te laten uithalen, 
teneinde elke afzonderlijke dwaze situatie een spiegelbeeld te doen zijn van het 
H::bsburgse systeem van dwang en stompzinnigheid. 

Alles wat wij waarderend schreven over het eerste boek ,.Schw2jk in het 
achterland" (zie het Mei-nummer van P. & C.) herhalen wij graag voor dit 
tweede door Pegasus uitgegeven deel. Schwejk is dezelfde volmaakte idioot ge
bleven, tegen wiens idioterie - lees maar: raffinement - het ganse staatsappa
raat niet op kan. In de trc;n zet hij met een spoorwegbeambte een krankzinnig 
debat op over het al of niet functioneren van de noodrem. Natuurlijk blijkt de 
noodrem te werken. Hoort nu Schwejk te keer gaan over het schandalige feit 
van een trein, die zich in oorlogstijd verlaat ... Napoleon had zich bij Waterloo 
vijf minuten verlaat en toen ging zijn hele roem naar de bliksem ... 

En toch is Schwejk tevens een andere geworden. Onnozel blijft hij tegenover 
zijn meerdere en onnozel blijft hij om zich zonder kleerscheuren uit de moeilijkste 
situaties te draaien, maar hij is om de bliksem niet meer de brave soldaat onder 
de soldaten. Zijn sappige verhalen zijn regelrecht gez0gsondermijnend en als de 
verhalen niet helpen, zegt hij het de soldaten wel vlak in het gezicht. 

Het front leren we in dit boek alleen nog maar herkennen van de gewonden
transporten en Schwejk's onvermijdelijke cynische beschouwingen daarover, maar 
meer nog uit de vele deserties. Er wordt individueel en groepsgewijze gedeser
teerd. Vóór de soldaten naar het front vertrekken, instrueren ze elkaar al om 
over te lopen en zich krijgsgevangen te laten maken. De laatste boodschap, die 
Schwejk zelf van zijn kornuiten meekrijgt, is: .. V ergeet jullie niet, als jullie naar 
de Russen overloopt, tegen ze te zeggen: Zdrawstwoeitje roeskije bratja, my 
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bratja Tsjechy my njet Awsrtsi - Goeiendag Russische broeder, ik bèn een 
Tsjechische broeder, ik ben geen Oostenrijker!" 

De eeuwige gesprekken over desertie zijn zo vanzelfsprekend als de vliegen 
op een kadaver. Voor de bedorven zaak van de Duitse en Oostenrijkse bour
geoisie met haar keizerlijke uithangborden mogen de duizenden Tsjechische en 
Hongaarse boerenzoons verbloeden aan de Russische fronten. Moet de daar snel 
kiemende revolutie de op veertigjarige leeftijd gestorven schepper van Schwejk, 
de Tsjechische schrijver Jaroslav Haslek, niet krachtig bezield hebben, dat hij 
schrijven kon, dat aan de zwartgele horizonten de wolken van de revolutie zich 
begonnen te verzamelen? Maar hij laat het ook zijn houderneppers en schaap
herders en andere ,.minsten der minderen" met hetere woorden zeggen . . . dat 
alles ten lange leste in opstand zal komen en dat 't dan een vechtpartij van je 
welste wordt ... dat er na die oorlog vrijheid zal komen, dat er geen vorstelijke 
hoven meer zullen bestaan en dat ze zelfs de keizers en de vorsten hun goederen 
zullen afnemen ... 

Zo is Schwejk - II, als we hem naar het tweede boek zo mogen noemen, 
rijper geworden en toch verloor hij niets van de weldadige grolligheid, die mede 
bepalend is voor de onvergankelijkheid van zijn figuur in de wereldliteratuur. 

Al die landen tussen Duitsland en Oostenrijk enerzijds en Rusland anderzijds 
vormden ten tijde van de eerste wereldoorlog een ware volkerengevangenis. 
Onderdrukking van de nationale zelfstandigheid gaat met chauvinisme gepaard. 
In dit boek worden de vechtpartijen tussen Tsjechische en Hongaarse soldaten, 
beiden even wreed door de Habsburgcrs onderdrukt, niet verheeld, noch de 
wreedheden, die op Servisch gebied worden gepleegd. Maar als tijdens een kunst
matige hoera-rel - en Schwejk heeft daar op zijn manier deel aan - iemand 
brult ,.Weg met de Serviërs", wordt hem prompt een beentje gelicht en een tijdje 
op hem rondgetrapt En Schwejk zelf. die zo zijn verhalen wel over de Hongaren 
had, kon een andere keer voor een Hongaarse gewonde soldaat al zijn vijf Kro
nen voor een treinkaartje uitgeven: ,.Drink maar Hongaarse kameraad, zuip 
maar, jullie zoudt ons net zo onthalen!" 

Tegenover het verhitte chauvinisme en de collaboratie der heersende klieken 
staat tenslotte de ongekunstelde solidariteit van de soldaten der verschillende, 
geketende naties, ook al wordt ze nog maar in een kroeg beleefd. 

Schwejk komt natuurlijk nog een keer in Russische krijgsgevangenschap. Hoe 
hij hem dat levert zullen we gewaar worden in het voorjaar, wanneer Pegasus 
het derde en laatste deel laat verschijnen. 

FRED SCHOO~~NBERG 

DE REPRODUCTIE-SERIE 

Maaike Braat, geboren in 1907, is bekend om haar Landschaps
tekeningen. 

Zij studeerde vijf jaar in Arnhem en naderhand een jaar in 
Parijs. 

Met haar man, de beeldhouwer en letterkundige L. P. J. Braat, 
woont zij aan de Amstel, waar zij het gezicht op de rivier teken
de, dat in briefkaartformaat aan talloze Nederlandse en buiten
landse werkers voor de vrede bekend is. 
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Bartók, Menuhin en de vrijheid 

De Amerikaanse violist Yehudi Me
nuhin is een vurig bewonderaar van 
de Hongaarse componist Béla Bartók, 
die zijn · vaderland wegens het fascis
tische regiem van Horthy verliet en 
naar de Verenigde Staten uitweek; 
ziekte verhinderde hem naar het bevrij
de Hongarije terug te keren. 

Ter ere van Bartók heeft Menuhin, 
bij de tienjarige herdenking van Bar
tóks sterven, in 1955 een artikel ge
schreven voor het Hongaarse blad 
Nuvelt Nép en daarin zegt Menuhin 
o.m.: "Misschien was één der redenen 
waarom hij in de Verenigde Staten 
verkoos te wonen gedurende de laatste 
jaren van zijn vrijwillige ballingschap: 
zijn waardering voor de onschendbaar
heid en de afwezigheid van inmenging 
welke behoren tot de zegeningen van 
onze op gelijkheid berustende maat-
schappij." . 

Het McCarthy-isme in de Veremgde 
Staten toont echter, dat helaas op het 
ogenblik "onschendbaarheid en afwe
zio-heid van inmenging" daar ver te 
zo~ken zijn. Dit komt o.m. tot uiting 
in de beruchte "wet op de binnenlandse 
veiligheid" (McCarran-wet), die bijv. 
eist dat alle leden van vooruitstreven
de organisaties zich bij de overheid als 
zodanig laten boeken ... om vervolgens 
voor een comité gesleept of uit hun 
betrekking ontslagen te worden resp. 
in de gevangenis terecht te komen. 

Op 13 September heeft de Ameri
kaanse Communistische Partij bij het 
Hooggerechtshof geëist, dat deze we~, 
als zijnde in de strijd met de Ameri
kaanse grondwet, nietig zal worden 
verklaard. Drie dagen nadien hebben 
360 vooraanstaande niet-communisten 
uit de USA een verzoek van gelijke 
strekking tot het Hooggerechtshof ge
richt. Van de ondertekenaars noemen 
wij de democratische senator MacNa
mara, de Nobel-prijswinnaars Emily 
Greene Balch, Linus Pauling en Ha-
rold C. Urey en ...... de violist Y eh u-
di Menuhin. 

Wereldvoedsel-productie 

Volgens de correspondent van de 
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Nieuwe Rotterdamse Courant (7 No
vember) zou de directeur van de Voed
sel- en Landbouw-Organisatie der Ver
enigde Naties (F.A.O.) hebben ver
klaard: "De leer van Malthus is juist, 
maar zij mag ons niet ontmoedigen." 
(De leer van Malthus houdt in, dat er 
te veel mensen" ten opzichte van de 

technische mogelijkheden zouden zijn, 
het is de "overbevolkingsleer"). Alle 
feiten, die de directeur aanvoerde, zijn 
echter met Malthus' leer in strijd. Zo 
moest de directeur de slotsom trekken: 
"Ik ben niet pessimistisch over de mo
gelijkheid om de totale voedselproduc
tie in evenwicht te brengen met de be
hoeften van een groeiende wereldbe
volking". De NRC meldt ook, dat de 
economische FAO-directeur, Dr. E. H. 
Boersma, rapporteerde, dat de voedsel
productie geremd wordt door "produc
tieb eperkin g in Noord-Amerika". 
Maar wij weten, dat die voortvloeit uit 
de onoplosbare tegenstellingen van het 
kapitalisme. De Amerikaanse magna
ten , zitten" met overs c hot ten, 
terwijl tegelijk velen niet of te weinig 
te eten hebben. 

Hoe zeer anders is dit in de Chinese 
Vollrsrepubliek, waar met vreugde be
kend wordt gemaakt, dat de oogsten 
in vergelijking met 1954 opnieuw ge
stegen zijn: 10 millioen ton graan meer 
(6%), 300.000 ton zuivere katoen meer 
(ruim 22%), 5 millioen ton rijst meer. 
Er komen daar steeds meer coöpera
tieve landbouwbedrijven, steeds meer 
bevloeiïngswerken - voor 1956 staan 
wederom 2 millioen hectare nieuw te 
bevloeien bouwland op het program -
steeds meer landbouwmachines en 
steeds uitgebreider bebouwde gronden. 

Wereldgeschiedenis 

De Academie van Wetenschappen 
der USSR geeft een geschiedenis der 
mensheid van de oertijd tot op heden 
uit. Het werk zal tien delen omvatten. 
Thans is te Moskou het eerste deel 
verschenen, handelende over de pri
mitieve maatschappij, de historie van 
het antieke Oosten en van het antieke 
Griekenland. 

d.L. 



belangrijk 

voor belangstellenden 

en vakmensen! 

m de loop van januari verschijnt: 

LEVEN EN WERKEN VAN I. P. PAWLOW 

door E. A. Asratjan 

In dit boek vindt U behalve een 
korte biografie van de geleerde, 
uiteenzettingen over Pawlow als 
mens en staatsburger en tot slot 
een uitvoerige beschouwing over 
de ontdekkingen van Pawlow. 
Hierin wordt niet alleen aandacht 
geschonken aan de ontdekkingen 
op het gebied van de hogere 
zenuwwerkzaamheid, maar ook 
aan die op het gebied van de 
bloedsomloop en de werking der 
voornaamste spijsverteringsklieren. 
Het boek bevat tal van verklaren
de voetnoten en een literatuurlijst 
en werd in het Nederlands ver
taald door Dr J. de Leeuwe. 
Formaat 21 X 14 cm, 175 blz., 
geïllustreerd, geh. f 2.90 

Pegasus 
in de boekhandel verkrijgbaar 



een dichteres van betekenis 

aan het woord: Sonja Prins, 

"Het geschonden aangezicht" 

44 blz. ingenaaid f 2. 7 5 

Erich Kuttner 

HET HONGERJAAR 1566 

Een der wem1ge verantwoorde 

studies over de Nederlandse ge

schiedenis, waarin de periode voor

afgaande aan de tachtigjarige oor

log diepgaand wordt behandeld. 

452 blz. gebonden f 7.25 

beide boekwerken uit voorraad leverbaar door 

boekhandel PEGASUS 

Leidsestraat 25 - Amsterdam 
Bobbemastraat 57 - Den Haag 



Februari 1966 

olitiek en Cultuur 

OVER DE LOONPOLITIEK 

STRIJD TEGEN DE WONINGNOOD 



FEBRUARI 1956 
Maandelijkse notities 65 

Stakingsrecht T. Borgers 68 

N. S. Chroestsjow over vriendschap tussen de volken 76 

Limburgs landschap (tekening) Maaike Braat 79 

Samenwerking in de strijd tegen de woningnood H enk Gortzak 80 

Over de loonpolitiek 

De "manager" -ziekte is een arbeidersziekte 

Vragen over de absolute verarming 

Heinrich Heine - een eerlijke soldaat 

jaap Brandenburg 87 

Dr W. Freudmann 92 

93 

jan Snellen 96 

Mijn Helli (gedicht) Nikos Selajannis 103' 

Aan Miguel de Cervantes in zijn eeuwige ballingschap (gedicht) 
Gabriel Garcîa Nare zo 103 

Onderwijsproblemen in West-Europa G. Mulder 105 

Amerikaans particulier kapitaal nestelt zich in Nederland, III A. B. 112 

De Indonesische verkiezingen en Nederland H. de Vries 117 

Varia 122 

BOEKBESPREKING 

Ontstaan en levensloop van sterren en planeten 

Materie en bewustzijn 

Bibliotheek voor zelfstudie 

Vakliteratuur over pijnloze bevalling 

POLITIEK en CULTUUR 

S. P. 124 

F. M. 126 

H. N. 128 

128 

verschijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasus, 
Leidsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 85957. 
De abonnementsprijs is f 4,50 per jaar, f 2,25 per half jaar, 
losse nummers. 40 cent. 
Ons gironummer is 173127. 
Correspondentie over betalingen en verkoop zenden 
naar de administratie p/a Pegasus. 
Alle correspondentie over de inhoud naar de redactie van P. en C. 
Prinsengracht 473, Amsterdam-C., teL 62565. 



l&e jaargang no. 2 Februari 1956 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Maandelijkse notities 

Het politieke leven heeft na de tweede wereldoorlog een bijzonder 
hoog tempo. 

Zie wat er in nauwelijks veertien dagen gebeurt. De paus spreekt 
zich uit voor het verbod van de atoomwapens en voor doorvoering van 
gelijktijdige controle-maatregelen, het Franse volk stemt voor een 
linkse politiek, waarbij de Communistische Partij van Frankrijk en de 
democratische krachten in Indonesië grote overwinningen boeken. 
Foster Dulles houdt een speech, waarin hij onthult dat Amerika in de 
jaren '53-'54 de wereld driemaal aan de rand van een atoomoorlog 
heeft gebracht, en als allerbelangrijkste komt daar het bericht van een 
nieuw vijfjarenplan in de Sowjet-Unie. 

Achter al deze gebeurtenissen staan de alles beheersende vraagstuk
ken van oorlog of vrede in de wereld. Duidelijker dan ooit te voren 
tekenen zich de ideële en materiële krachten van de vrede af. En naak
ter dan ooit staan de krachten van de oorlog op het wereldtoneel van 
de politieke strijd. Het waarschuwende woord van de paus over het 
gevaar van de atoombom komt overeen met de wil van miljoenen 
vredesstrijders, die reeds enige jaren met toenemend succes ijveren 
voor het verbod van de atoombom. 

De uitspraak van de paus is een bevestiging van de rechtvaardigheid 
en juistheid van hun activiteit. Tevens richt deze uitspraak zich tegen 
allen, katholiek of niet, die voor de Amerikaanse politiek van kracht 
met atoombommen zijn. Helder is aan het licht getreden, dat de koude 
oorlogspolitiek van Romme niet voortspruit uit zijn katholieke levens
en wereldbeschouwing, maar uit directe stoffelijke belangen. Bevestigd 
is de uitspraak, in de brochure "Romme legt zijn kaarten op tafel",* 
dat Romme geen katholieke, maar een kapitalistische politiek voert. 

Frankrijk toont aan dat de volkeren niet langer willen en kunnen 
leven in de sfeer van koude oorlog en zijn begeleidende verlaging van 
het levenspeil. 

Na de succesvolle reis van de premier van de Sowjet-regering, Boel
ganin, en de algemeen secretaris der Communistische Partij van de 
Sowjet-Unie, Chroestsjow, spraken westelijke commentators er onge
rust over, dat het westen Azië dreigde te verliezen. Alsof Azië hun 
rechtmatig toebehoorde. 

* Uitgave CPN 1954. 
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Enkelen troostten zich toen met de gedachte dat tenminste de Atlan
tische Pact-staten "stabiel" waren. Maar de ruk naar links in Frankrijk 
laat zien, dat de afkeer der volkeren van de politiek van koude oorlog 
en onderdrukking zich niet tot Azië beperkt, maar een wereldverschijn
sel is, dat zich zowel uit in Indië, Birma en Indonesië, als in Italië, 
Frankrijk, Noorwegen en IJsland. 

De Franse verkiezingen zijn een hoopvol signaal voor alle volkeren, 
in het bijzonder die van West-Europa, om voorwaarts te marcheren op 
de weg van vrede, democratie en verhoging van het levenspeil. De ar
beidersbeweging in de kapitalistische landen leert tevens uit de resul
taten van Frankrijk, dat de communistische partijen zelfs in de zware 
omstandigheden van vervolging en provocaties vooruit kunnen gaan. 

Ieder verstandig mens kan vaststellen, dat in de tegenwoordige perio
de van de geschiedenis het communisme niet meer te vernietigen is, 
omdat zij de draagster van de vooruitgang en van de vrede is. 

De Franse kiezers veroordeelden met hun keuze voor links de poli
tiek van kracht. Hoe terecht dat was, bleek uit de redevoering van 
Foster Dulles, die wij hierboven reeds aanhaalden. Daarmee kwam aan 
het licht hoe groot het gevaar van een derde wereldoorlog in de achter 
ons liggende jaren is geweest. Maar onbedoeld werd ook bevestigd, hoe 
groot het gelijk van de communisten is geweest in die jaren toen zij 
voortdurend opriepen tot waakzaamheid en tot actie voor de vrede. 
En eveneens onbedoeld is in die uitspraak van Dulles te lezen dat het 
de macht der miljoenen vredesstrijders, tezamen met de macht van 
de vredelievende en democratische landen, met aan het hoofd de Sow
jet-Unie, was die de vrede heeft bewaard. Uit Washington een bood
schap over oorlog, vernietiging en ongeluk voor de mensheid. Uit 
Moskou de boodschap van vrede, van welvaart en van een gelukkige 
toekomst, want dat was de aankondiging van het nieuwe vijfjarenplan. 
Twee boodschappen, twee werelden. 

Driemaal in twee jaar aan de rand van een atoomoorlog, 900 miljoen 
dollars meer voor bewapening: dat tekent de politiek van het kapi
talisme. 

Verdubbeling van de woningbouw, verhoging van de lonen met 30 
tot 40%, vergroting van de zware industrie met 70% en de lichte in
dustrie met 60%, toepassing van atoomkracht op grote schaal in de 
industrie, zoals in het plan genoemd: dat tekent de politiek van het 
socialisme. De inhoud van dit plan overtreft de inhoud van vele utopi
sche geschriften uit de eerste periode van het socialisme. 

Dit nieuwe gigantische vijfjarenplan is de prachtige rijpe vrucht van 
de zekere weg van de theorieën van Marx, Engels, Lenin en Stalin. 

De verwerkelijking er van legt de grondslag voor een fantastische 
toekomst, die nu moeilijk te voorspelien is. 

Dulles' boodschap werd met afgrijzen ontvangen; de boodschap uit 
Moskou met vreugde door het volk, met respect door de kapitalisten. 

De commentaren van kapitalistische zijde, hoe zij ook luidden, getuig
den van het feit, dat het vijfjarenplan serieus werd genomen, zij getuig
den van verbazing, van jaloezie, van ongerustheid over het ontwik
kelingstempo van de socialistische economie. 

Het bewijs ligt er, dat het socialisme de vreedzame wedijver met het 
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kapitalisme niet behoeft te vrezen, daar de socialistische economie 
superieur is aan de kapitalistische economie. 

Onder totaal nieuwe en veel gunstiger voorwaarden dan voorheen, 
gaat de strijd voor de vrede verder tot een duurzame vrede is bereikt. 

Geen volk of politieke partij kan aan de keus tussen onderhandelen 
of koude oorlog ontkomen. Steeds meer dringt dit vraagstuk zich op, 
juist omdat het met tal van andere directe vraagstukken van binnen
landse aard is verbonden, zoals het loonvraagstuk, de woningbouw, het 
onderwijs en het zich veilig stellen van een omslag in de conjunctuur. 

Vandaar een discussie in de N.R.C. tussen de redactie en de heer 
K. P. v. d. Mandele over de nuttigheid en wenselijkheid van handel 
met het oosten. 

Een ander symptoom hiervan waren de uitspraken van het N.a.V.
congres, dat eind december plaatshad. 

Naast uitspraken over directe sociaal-economische belangen, als de 
salarispositie van de onderwijskrachten, werden er uitspraken gedaan 
ten gunste van een verbod van het gebruik van atoomwapens, voor 
toenadering van de onderwijzers van oost en west en voor opvoeding 
in dienst van de vrede, voor een waardige viering van de Vijfde Mei. 

Meer en meer begint het door te dringen in het Nederlandse volk, 
dat het, om succes te verkrijgen op een of ander gebied, nodig is de 
speciale strijd die men voert te verbinden met de algemene strijd tegen 
de koude oorlogspolitiek van de regering. 

De golf naar een linkse ontwikkeling, "die door Europa gaat, laat ook 
ons land niet onberoerd. De regering onder de rechtse invloed van 
Romme heeft de dringende vraagstukken van het volk niet opgelost. 
De ontevredenheid over de loonpolitiek wordt met de dag groter, even
als over het nijpende tekort aan woningen. De PvdA-leiding probeert 
de ontevredenheid en teleurstelling af te leiden en op te vangen door te 
suggereren dat een andere politiek bij de huidige krachtsverhoudingen 
der politieke partijen niet mogelijk was en is. Dat betekent het perspec
tief ontnemen aan hen die voor een democratische anti-Romme-politiek 
zijn. Het betekent tevens de eigen aanhang vertrouwd maken met het 
idee, dat na de verkiezingen de PvdA een iets mindere plaats zal in
nemen t.o.v. de KVP. Maar er is perspectief genoeg: het is nodig een 
linkse koers te varen, om tezamen met de andere linkse krachten te 
marcheren tegen Rommeen zijn mandement. 

Het is nodig, het anti-communisme op te geven, omdat de vijand van 
de arbeidersbeweging niet links, maar rechts staat. 

Aan de communisten de taak hun socialistische kameraden te over
tuigen van de juistheid van een linkse politiek. 

De lessen van Frankrijk wijzen er op, dat de beslissende kracht voor 
het tot stand komen van een linkse politiek ligt bij de basis. Dat bewees 
de verkiezingsuitslag in het departement Vogezen. Daar werd zowel de 
socialist Poirot als de communist Chambeyron, die op één lijst uit
kwamen, gekozen. Dit gezamenlijk optreden verhinderde de verkiezing 
van de Poujadist en bracht tevens de in 1951 niet gekozen socialist in 
het parlement. 

De linkse politiek wordt gesmeed en gehard in de eenheid van actie. 
Actie voor loonsverhoging, actie voor woningen, actie tegen Romme. 

67 



STAKINGSRECHT 

,.Dit is de achtste keur: Geen huisman zal tegen zijn heer 
opstaan, tenzij deze een misdrijf tegen hem begaat... Geen 
huisman mag tegen zijn heer een tweegevecht leveren" (het 
uitsluitend recht der vrijen); "de huisman zal zich verant
woorden en de heer zal zweren." (Oud-Fries recht; lle eeuw 
of ouder). 

De eerste daad van de fascistische bezetter in ons land was op 10 Mei 
1940 het uitvaardigen ener bekendmaking, waarin werd aangekondigd, 
dat stakingen door de Duitse krijgsraad zouden worden gestraft. Of
schoon gedurende de ganse bezetting deze bepaling is gehandhaafd, en 
de meest afschrikwekkende straffen op haar overtreding werden 
gesteld, is tijdens de oorlog herhaaldelijk gestaakt. Naast acties van 
plaatselijke betekenis, zoals de stakingen in de werkverschaffingen, 
staan stakingen van ongekende omvang, van nationale betekenis. Ieder 
Nederlander weet van de april/mei stakingen in 1943, de grote spoor
wegstaking in 1944/45. En in februari 1941 toonden de arbeiders onder 
het vaandel der Communistische Partij de bezetter openlijk hun volle 
kracht: zij maakten duidelijk, dat het Nederlandse volk geen nationaal
socialistische regering zou dulden en legden de grondslag voor een 
brede ontplooiing van het nationale Verzet. 

Wat is de betekenis van het wettelijke stakingsverbod? Het is de tot 
wet verheven wil van de heersende klasse, dat zij in haar winstmakerij 
niet zal worden gestoord door verzet van de uitgebuite arbeiders. Zij 
tracht met geweld de "arbeidsvrede" op te leggen. Maar betekende het 
stakingsverbod de afschaffing van het de arbeiders toekomende sta
kingsrecht? Het blijkt, dat de kracht hunner organisatie de arbetders 
in staat stelde hun stakingsrecht te handhaven en het stakingswapen 
te gebruiken, wanneer dit noodzakelijk was. 

Het maatschappelijk bestel, waaronder wij Jeven, is gegrondvest op 
de uitbuiting der arbeiders door de bourgeoisie ten behoeve van het 
persoonlijk winstbejag van de leden dier klasse. En elke staking, dat 
is elke weigering van de arbeiders om zich langer te laten uitbuiten 
op de hun door de bourgeoisie gedicteerde voorwaarden, is een aanslag 
op het maatschappelijk bestel zelf. Zou men kunnen verwachten, dat 
in de Nederlandse wetgeving, welke een voortbrengsel is der bour
geoisie, het recht van de arbeiders op staking zou zijn erkend? Het ware 
een illusie, zulks te geloven. Het stakingsrecht bestaat slechts voorzover 
het door de arbeidersklasse zelf gehandhaafd èn gehanteerd wordt. Het 
bestaat slechts in en door de actie. De Nederlandse bourgeoisie heeft 
een rijpe ervaring. Zij weet, dar een wettelijk stakingsverbod in een 
land met een ontwikkelde arbeidersklasse in het algemeen een slag in 
de lucht is. Minister Donker heeft er van afgezien, een strafvervolging 
in te doen stellen tegen de leden van het Amsterdamse gemeenteperso
neel, die hadden deelgenomen aan de grote stakingen in maart/april 
1955. Zou de regering zich hebben laten overtuigen door de scherp
zinnige en rijkgedocumenteerde pleidooien, welke in de zomer van 
vorig jaar door de advocaten der ontslagen stakers voor het Gemeen
telijk Scheidsgerecht te Amsterdam zijn gehouden en waarin werd 
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aangetoond, dat artikel 358bis Wetboek van Strafrecht niet van toe
passing is op de per week uitbetaalde gemeente-ambtenaren? Donker's 
opmerkingen in de Memorie van Antwoord bij de begroting van Justitie 
1956 maken dit niet aannemelijk. Wellicht heeft bij 's Ministers besluit 
een rol gespeeld, dat in het bestek van de huidige rechterlijke organisa
tie een dergelijke strafvervolging van 4100 "verdachten" niet mogelijk is. 
Een simpele berekening leert, dat, afgezien van de aan de berechting 
verbonden administratieve beslommeringen, de openbare terechtzittin
gen in eerste aanleg tenminste zestig ochtenden en m~ddagen van de 
Politierechter zouden vergen; in hoger beroep zou het Gerechtshof, 
hetwelk met drie raadsheren arrest wijst, zich nogmaals even zovele 
dagen, zo niet langer, met deze duizenden strafzaken moeten bezig
houden, terwijl tenslotte ook de Hoge Raad niet zou zijn ontkomen 
aan deze stortvloed van door hun eentonigheid geestdodende werk
zaamheden ... 

De burgerlijke juristen hebben dan ook nooit goed raad geweten met 
het verschijnsel der werkstaking. Formeel schijnt de zaak heel een
voudig te liggen. Wanneer de Amsterdamse graanhandelaar met zijn 
zakenrelatie in New York overeenkomt, dat deze hem 10.000 bussel 
tarwe van een bepaalde kwaliteit zal leveren tegen een zekere prijs 
en de Amerikaanse relatie weigert op het afgesproken tijdstip te 
leveren omdat hij achteraf niet tevreden is met het bedongen bedrag, 
dan heeft de Amsterdamse zakenman, volgens internationaal geldende 
regelen van burgerlijk recht, aanspraak op schadevergoeding. Het ligt 
voor de hand, deze zelfde regels ook toe te passen op de arbeidsover
eenkomst. De arbeider, die ondanks duidelijke afspraak weigert de 
arbeid te verrichten omdat het overeengekomen of van overheidswege 
opgelegde loon hem niet aanstaat, zou schadevergoeding moeten be
talen aan de benadeelde patroon. Maar deze fraaie juridische theorie 
keert zich in de praktijk tegen de patroon zelf. De onmacht van de 
werkgevers om de hun toekomende schadevergoeding te incasseren 
van de haveloze stakers en de uitbrerding der ontevredenheid en onrust 
onder de arbeiders, die van dergelijke maatregelen te verwachten zijn, 
doen de ondernemers gewoonlijk afzien van de uitoefening van hun 
"recht." Zelfs van de mogelijkheid tot ontslagverlening bij wijze van 
represaille maken zij naar verhouding weinig gebruik. Liever zoeken 
zij naar middelen om stakingen te voorkomen - het sluiten van collec
tieve arbeidsovereenkomsten, het opleggen van bindende loonregelin
gen door Rijksbemiddelaars, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
-dan hun kracht te zoeken in rechtstreekse maatregelen tegen stakers. 
Déze methoden worden bij voorkeur gebruikt in de koloniën, waar de 
organisatie van het proletariaat nog slechts aan het begin van haar 
ontwikkeling staat. Vergelijk de recente stakingen in Suriname. 

Enkele voorbeelden om dit laatste nader toe te lichten. De collectieve 
arbeidsovereenkomst, aldus Van Haersolte, in zijn proefschrift (1931), 
krijgt pas haar werkelijke betekenis, wanneer de vakvereniging toezegt, 
binnen een zekere tijd geen staking te zullen uitroepen. De collectieve 
arbeidsovereenkomst legt de arbeiders een "vredesplicht" op. (Ter 
voorkoming van misverstand: hieruit volgt niet, dat de arbeiders nooit 
of te nimmer zouden mogen deelnemen aan een c.a.o. Er wordt slechts 
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gewezen op één van de doeleinden, die de patroons nastreven, wanneer 
zij een c.a.o. afsluiten). 

Een voorbeeld van overheidsingrijpen langs het orgaan der Rijks
bemiddelaars deed zich in 1955 voor bij de staking in de diamant
industrie. De Rijksbemiddelaars legden een bepaald loon, verbonden 
aan een bepaalde arbeidsduur dwingend op; wie korter zou werken of 
een hoger loon zou aannemen, resp. betalen, zou strafbaar zijn. De 
A.N.D.B. kwam in dit stadium de Regering te hulp door aan te kondi
gen, dat geen stakingsuitkering zou worden verleend aan de diamant
bewerkers, die eventueel zouden doorstaken. 

En sinds de Regering het loonbeleid in handen heeft gelegd van de 
Sociaal Economische Raad, die adviezen uitbrengt, gebaseerd op de 
uitkomst van het overleg met "arbeidersvertegenwoordigers" van het 
slag Ad V ermeulen, over het al dan niet, maar meer niet dan al, 
toekennen van enkele percenten loonsverhoging, voelt elke arbeider in 
zijn loonzakje, wat de geheimzinnige letters P.B.O. voor de welvaart 
van zijn gezin betekenen. Het streven naar "vrijere loonvorming" heeft 
geen andere betekenis, dan dat de patroons voortaan zelf inplaats van 
de Rijksbemiddelaars de lonen zullen dicteren (in hun taal heet dat: 
voorstellen doen aan de arbeiders, wier "vertegenwoordigers" deze 
voorstellen "namens" hen zullen aanvaarden). 

Willen de arbeiders zich niet houden aan de "namens hen" getroffen 
"afspraken," dan wordt in deze tijd, waarin de klassetegenstellingen 
zich toespitsen, door de patroons steeds vaker een beroep gedaan op 
de rechter, bijvoorbeeld doordat hem wordt gevraagd een vakvel'eni
ging te bevelen, de arbeiders het werk te doen hervatten. In enkele 
geruchtmakende gedingen- o.a. Metaalfabriek Rensen, Scheveningse 
vissers - bleek de rechterlijke macht, helaas, niet ongenegen, de 
.patroons een welwillend oor te lenen. 

Nog in 1935 schreef de tegenwoordige hoogleraar in het arbeidsrecht 
Levenbach (Onrechtmatige Daad en Werkstaking), dat, afgezien van 
het geval, dat door de staking een reeds bestaand arbeidscontract 
wordt geschonden (bij het beëindigen van het werk zonder inacht
neming van de opzeggingstermijn van een week) de eendrachtige wei
gering de arbeidsovereenkomst voort te zetten, tenzij de patroon in 
bepaalde voorwaarden toestemt, in het algemeen geen onrechtmatige 
handeling· oplevert. Bij normale stakingen, aldus Levenbach, hebben 
wij te maken met de belangengeschillen en niet met rechtsgeschillen. 

Sinds Mei 1940 ligt dit anders. Het nationaal-socialisme heeft name
lijk ingevoerd, dat de arbeider slechts met toestemming van zijn baas 
of het Arbeidsbureau een einde kan maken aan de dienstbetrekking. 
Terwijl voor de oorlog de onrechtmatigheid van de werkstaking be
perkt bleef tot de formele verplichting om over de paar dagen van de 
opzeggingstermijn schadevergoeding te betalen, werd deze onrecht
matigheid nu aanzienlijk uitgebreid, door een kunstmatige verlenging 
van de duur der dienstbetrekking. Deze regeling is na de bevrijding 
in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (het gebruik 
van het germanisme "verhoudingen" is in dit opzicht veelzeggend ... ) 
gehandhaafd op grond van tijdens de oorlog tussen bestuurders der 
tegenwoordige "erkende" vakverenigingen en de patroons gehouden 
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besprekingen. En, typisch voorbeeld van klasserecht: in de praktijk 
wordt de werkgever niet, doch de arbeider herhaaldelijk gestraft, 
wanneer hij de dienstbetrekking zonder toestemming verbreekt. 

Terloops willen wij hier opmerken, dat de juridische ontwikkeling 
van de drie pijlers der kapitalistische productiewijze, in tegenstelling 
tot hetgeen van burgerlijke zijde pleegt te worden beweerd, tijdens de 
bezetting niet is onderbroken. De voor de oorlog begonnen ontwikkeling 
heeft zich tijdens de oorlog versneld voortgezet. Op het gebied van het 
arbeidsrecht belichtten wij reeds, dat de voorheen slechts in de koloniën 
bekende poenale sanctie (de koelies werden met straf bedreigd, indien 
zij van de plantage wegliepen) sinds Mei 1940 is herleefd. Ofschoon de 
regering zich heeft beijve~d de Nederlandse wetgeving te zuiveren van 
Duitse smetten, is de Duitse belastingwetgeving in ons land nog steeds 
van kracht: Besluit op de Loonbelasting 1941, Besluit op de Inkomsten
belasting 1941, Besluit op de Omzetbelasting 1940 (sinds vorig jaar 
vervangen door de Wet op de Omzetbelasting 1954, die echter niet 
wezenlijk verschilt van het oorspi'onkelijke Besluit), Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942. Het behoeft geen betoog, dat het belas
tingrecht het middel bij uitstek is, waarmede de bourgeoisie zich de 
voor haar politiek benodigde gelden verschaft. Op het gebied der be
drijfsorganisatie: voor de oorlog bestond in Nederland een begin daar
van, gebaseerd op het principe van vrijwillige toetreding (o.a. de 
bedrijfsraden). De Duitsers voerden een vorm van publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie in, gebaseerd op het principe van gedwongen toe
treding, die de naam draagt van de directeur der Rotterdamse Bank 
Woltersom, en die na de oorlog heeft voortbestaan, tot zij werd ver
vangen door de tegenwoordige, eveneens op het dwangprincipe ge
baseerde P.B.O. 

* 
Kortgeleden is verschenen een proefschrüt over "Stakingsrecht in 

het kader van de arbeidsovereenkomst," door Mr A. Spruit (Wolters, 
1955). Het is een opmerkelijk geschrift, niet in het minst doordat de 
schrijver, een gerijpt jurist met een belangrijke maatschappelijke 
positie, zich in zijn stellingen keert tegen de verwijdering van de com
munistische raadsleden uit de raadscommissies. De schrijver behandelt 
de aan het stakingsrecht verbonden vraagstukken met een grote mate 
van wetenschappelijke objectiviteit. Zo schrijft hij o.a.: "Voor de econo
misch zwakkeren, de werknemers, is de erkenning van het stakings
recht in de loop der jaren de verzekering geworden van hun overwin
ning in de strijd tegen het in hun ogen onrechtvaardige, dat zich in de 
maatschappelijke verhoudingen voordeed. Voor hen betekent die 
erkenning de premie op de democratische vrijheden, zoals deze zich 
voor hen hebben ontwikkeld. Zij betekent voor de werknemers de 
bescherming van hun maatschappelijke positie temidden van de sociaal
economische woelingen." En verder: "Met de woorden "recht tot staken" 
wil ik tot uiting brengen de vrijheid van de werknemers om de bedon
gen arbeid neer te leggen ter bereiking van een rechtvaardig doel, hun 
eigen belangen betreffende. Ik zou hier nog aan willen toevoegen, dat 
ik mij niet kan verenigen met de opvatting, die in de werkstaking bij 
voorbaat een vorm van eigen richting ziet, die het recht tot staken 
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weergeeft als ... het recht van de sterkste." Verre van zich aan te 
sluiten bij degenen, die ook tijdens de staking van het Amsterdamse 
gemeentepersoneel om het hardst riepen, dat de democratie in gevaar 
was, dat gepoogd werd, de wet van het oerwoud op te leggen aan de 
democratische Nederlandse samenleving, brengt Mr Spruit het sta
kingsrecht in principe onder de democratische vrijheden. 

Anderzijds mogen wij niet verhelen, dat hij aan dit juiste beginsel 
afbreuk doet door aan zijn stelling toe te voegen: "Werkstaking wordt 
een vorm van eigenrichting, wanneer het stakingsm~ddel doeleinden 
nastreeft, ter bereiking waarvan de Overheid een wettelijke procedure 
heeft vastgelegd." Dit vraagstuk was nu juist in het geding voor het 
Gemeentelijk Scheidsgerecht te Amsterdam, waar de stakende gemeen
te7arbeiders werd voorgehouden, dat het deelnemen aan de staking een 
misdraging was omdat zij hadden moeten trachten hun eisen te doen 
inwilligen langs de wettelijke weg van het Georganiseerd Overleg. Het 
is uit en te na betoogd, dat de besprekingen in het Georganiseerd Over
leg, zowel op gemeentelijk- als op Regeringsniveau, niet tot enig 
resultaat voor de arbeiders hadden geleid. Eerst toen hebben de arbei
ders naar het stakingswapen gegrepen. 

Omdat de schrijver zich, uiteraard, stelt op het standpunt van het 
burgerlijk recht, weet hij evenmin als zijn geleerde voorgangers met 
het stakingsrecht goed raad. "Niet te ontkennen valt," (aldus Mr 
Spruit), "dat het recht tot staken, zoals dit zich sinds 1872 in ons land 
ontwikkeld heeft, zich moeilijk verdraagt met de rechten, die uit de 
gesloten arbeidsovereenkomst naar voren treden. De werkstaking is 
een handeling, geoorloofd krachtens de wet, die het coalitieverbod 
c.phièf, maar niet volgens de wet op de arbeidsovereenkomst. Onze 
rechtsorde evenwel- zo overweegt de Advocaat-Generaal bij de Hoge 
Raad in 1949 - aanvaardt de werkstaking, hoe abnormaal als ver
schijnsel zij temidden van de civiel-rechtelijke verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers ook mag zijn, en wel in de gedachtengang, 
dat zij voor de werknemers een tegenwicht vormt tegen de economische 
omstandigheden, die hen bij het vaststellen der arbeidsvoorwaarden 
tot de zwakkere partijen zouden maken." Doch wij willen de schrijver 
gaarne prijzen, dat hij, uitgaande van het burgerlijk recht, zover gaat 
als dit burgerlijk recht toelaat. De schrijver acht onjuist de opvatting, 
dat de werkstaking onder alle omstandigheden onrechtmatig is. Het 
hangt, naar zijn mening, af van de omstandigheden waaronder het 
strijdmiddel der staking wordt gebruikt, of van een onrechtmatige 
handeling sprake is. Met andere woorden: wanneer de arbeiders hun 
patroons gerechtvaardigde grieven voorhouden en alle andere middelen 
ter inwilliging hunner verlangens zijn uitgeput, dan is het gebruik van 
het stakingswapen niet onrechtmatig. In de praktijk betekent dit, dat 
vrijwel alle stakingen een rechtmatig karakter dragen. Want wanneer 
tracht de arbeider iets onredelijks van zijn patroon te verkrijgen? 
Misschien een enkele maal onder inv}oed van misleiding. Maar prof. 
mr A. C. Josephus Jitta, in zijn boekje "Tien jaren praktijk van de 
Rijksbemiddelaars" noemt, puttend uit de ervaringen met duizend 
arbetdsgeschillen, geen enkel geval! 

De schrijver schaart zich derhalve aan de zijde van hen, die een 
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progressief geluid laten horen. Tijdens de behandeling der worgwetten 
van Kuyper in 1903, naar aanleiding van de grote spoorwegstakingen, 
hebben de latere ministers Talma, Aalberse, Drucker en oud-minister 
Goeman Borgesius zich in gelijke zin uitgelaten. Ook na de jongste 
staking van het Amsterdamse gemeente-personeel hebben tal van 
vooraanstaanden in den lande zich uitgesproken tegen het nemen van 
represailles, waarmede zij het goede recht der stakers erkenden. En 
is het niet wonderbaarlijk, dat voor het Gemeentelijk Scheidsgerecht 
een viertal advocaten bij de behandeling van de zaken der ontslagenen 
volledig en zonder enig voorbehoud pFincipiëel het stakingsrecht heb
ben verdedigd? Zij deden dit met alle middelen, waarover de recht
geaarde advocaat beschikt: met de scherpzinnigheid van het juridisch 
vernuft, door te verrassen met tot nu toe aan de wetenschap onbekende 
resultaten van speurzin en hardnekkige arbeid, maar ook door emotio
nele geladenheid, door het uitspreken van verontwaardiging over het 
onrecht de ontslagenen aangedaan, door te getuigen van hun deernis 
met het schamele bestaan hunner cliënten. 

In een gestencilde uitspraak heeft het Scheidsgerecht, al deze argu
menten stilzwijgend voorbijgaand, verklaard, dat het ontslag terecht 
was gegeven. Maar nog wonderbaarlijker: bij monde van haar mede
werker Mr G. A. A. M. Boot, keerde de gezaghebbende redactie van 
het gezaghebbende juridische vakblad "Administratieve en Rechter
lijke Beslissingen" zich met grote kracht tegen deze uitspraak. De 
beslissing van het Scheidsgerecht heeft niet de bewondering van dit 
blad. Het doet vreemd aan, aldus Mr Boot, dat het scheidsgerecht de 
ambtenaren verwijst naar het Georganiseerd Overleg, hetwelk blijk
baar voldoende wordt geacht. De mislukking van de jongste salaris
onderhandelingen in de Centrale Commissie voor het Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken, waarbij het Kabinet de wensen van de 
meerderheid der ambtenarenverenigingen eenvoudig naast zich heeft 
neergelegd, had het Scheidsgerecht reeds tot meer voorzichtigheid 
moeten manen. Het college, dat het Scheidsgerecht geeft in het sta
kingsrecht, acht Mr Boot noch op zijn plaats, noch sterk. Het Scheids
gerecht heeft zich blijkbaar ook onvoldoende georiënteerd omtrent de 
te dien aanzien bestaande opvattingen in het buitenland; met name 
acht men het zelfs in ons nabuurland België bijvoorbeeld niet onoirbaar, 
dat overheidsdienaren staken. E11.. tenslotte wordt een aanval gedaan op 
de willekeur, waarmede uit de· ruim 4100 stakers een zestigtal zijn 
uitgekozen om als "raddraaiers" te worden ontslagen. 

Is dit alles echter zo wonderbaarlijk? Geenszins. Het blijkt, dat de 
georganiseerde arbeidersklasse in haar strijd voor betere levensvoor
waaden de sympathie kan winnen van oprecht denkende persoonlijk
heden uit gans andere lagen der bevolking. Het blijkt, dat de arbeiders
klasse in Nederland, dank zij de leiding der Communistische Partij 
niet langer een geïsoleerde positie inneemt, maar dat zij daadwerkelijke 
ondersteuning kan verkrijgen. 

Het doet in dit verband weinig gelukkig aan, dat in de brochure 
"Utrecht, spreek Recht!" (uitgave B.N.O.P.) meer getracht wordt te 
zoeken naar een rechtvaardiging van de staking dan dat. het stakings
recht principiëel naar voren wordt gebracht. Gehele bladzijden worden 
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gebruikt om te betogen, dat de door B. en W. van Amsterdam inge
brachte "beschuldigingen" ongegrond zijn. Dit was juist voor ongeveer 
50 ontslagenen. Dezen hadden noch vóór noch tijdens de staking een 
rol van betekenis vervuld. Doch een tiental had zowel bij het uitbreken 
der staking als in het verloop der acties een leidende rol vervuld. Deze 
leiders kwamen hiervoor openlijk tegenover het Scheidsgerecht uit. 
Eén van hen verklaarde: "Ik ben er trots op, dat de arbeiders mij het 
vertrouwen waardig hebben gekeurd." Dat is de taal van de dokwerker, 
die op het Waterlooplein de roem van de Februari-staking verkondigt. 
Waarom wordt kiekeboe gespeeld, inplaats dat fier het stakingsrecht 
wordt verdedigd? Hier is verzuimd de arbeidersklasse de ideologische 
voorlichting te geven, die zij even nodig heeft als meer loon. Is men de 
woorden van het Communistisch Manifest vergeten? 

"Het eigenlijke resultaat van de strijd der arbeiders is niet het on
middellijke succes, maar de steeds verder om zich heen grijpende ver
eniging der arbeiders, de organisatie van de proletariërs tot klasse." 

De beginselloosheid verraadt zich in de bewering, dat de mededeling 
van B. en W., dat alle, ruim 4000 stakers, zich als ontslagen konden 
beschouwen, indien zij op 1 April het werk nog niet zouden hebben 
hervat, "een principiëel besluit" zou zijn. "Al kan men er van mening 
over verschillen of een staking inderdaad met ontslag moet worden 
bestraft, het besluit was in zoverre rechtvaardig, dat er geen uitzonde
ringen werden gemaakt. Eén ontslag, dan allemaal." Een eventueel 
massaal ontslag zou niets met principes of rechtvaardigheid te maken 
hebben gehad; men zou er ten hoogste van kunnen zeggen, dat het 
krankzinnig zou zijn geweest. 

Door het verzuim, de rol van de leiding toe te lichten, speelt de 
B.N.O.P. hier in de kaart van de trotskisten, die ook tijdens de staking 
door colportage met hun blad "Spartacus" de arbeiders hebben pogen 
diets te maken, dat stakingen "spontaan" uitbreken en dat de vak
verenigingen alleen een schadelijke invloed op hun strijd hebben. 

Ook de verslaggeving in de Waarheid leed maar al te dikwijls aan 
deze beginselloosheid. Een der ergste staaltjes vindt men in de krant 
van 14 Juli 1955, waarin de beschrijving van de zaak der stakende 
arbeiders het allooi had van de wijze, waarop journalisten de be
rechting van een burenruzie plegen te verslaan. Tot in de kleinste 
bijzonderheden wordt uiteengezet, wat Jan had gezegd, wat Piet daarop 
had geantwoo11d en dat uit alle verklaringen bleek, dat de "verdachte" 
niet "schuldig" was. Ergens aan het slot van het artikel wordt vermeld, 
dat de raadsman op sublieme wijze het stakingsrecht verdedigde. De 
inhoud van het inde11daad indrukwekkende betoog was echter noch die 
dag noch een der volgende dagen in de Waarheid te vinden. Dit soort 
verslaggeving was, helaas, regel. 

* Aan het slot van zijn boek bepleit Mr Spruit verdere uitbreiding van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Hoewel naar zijn mening 
thans nog niet de "vereiste geestesgesteLdheid" bij de "bedrijfsgenoten" 
aanwezig is, acht hij op den duur een verbod van werkstaking nood
zakelijk. Hij verwacht hiervan een positieve bijdrage tot de rechtsorde. 
Wat is hier het verschil met de Duitse tijd? Afgezien van alle verschil-
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len van formele aard naar onze mening slechts dit: het stakingsverbod 
wordt nu geleidelijk ingevoerd. De schrijver meent blijkbaar, dat alles 
went, zelfs hangen. Inderdaad zijn alle pogingen, de arbeiders het 
stakingsrecht te ontnemen, pogingen om de arbeidersklasse te wurgen, 
door haar haar voornaamste wapen tegen de economische dictatuur 
der ondernemers uit handen te slaan. Terwijl de schrijver aan het begin 
van zijn boek het stakingsrecht rekent tot de democratische vrijheden, 
wil hij door middel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de 
arbeiders dit democratische recht afnemen. De schrijver vergeet, dat 
de huidige maatschappij een maatschappij is van ondernemers, die in 
de P.B.O. een economische machtspositie innemen. Het is een frase, 
dat het algemeen kiesrecht de arbeider de vrijheid heeft gegeven om 
een regering te kiezen, die zijn belangen verdedigt. De bourgeoisie, die 
in 1789 de lichamelijke kracht van het proletariaat heeft gebruikt om 
aan de macht te komen en het feodalisme van de troon te stoten, was 
tegenover haar knechten niet altijd kieskeurig in de middelen, die zij 
gebruikte om de huidige vorm der samenleving af te dwingen. Hoewel 
de Bataafse Staatsregeling sprak van vrijheid, gelijkheid en broeder
schap, werd in die tijd tot de stembus slechts een klein, betrouwbaar 
geacht gezelschap van notabelen toegelaten. In 1790 werd voor alle 
Fransen het recht van vereniging en vergadering erkend, doch toen de 
arbeiders hiervan gebruik maakten om zich te gaan organiseren en ... 
te ga~m staken! werd hun reeds in 1791 het recht tot organisatie ont
nomen ( coalitiever bod). In 1803 en 1810 ging Na poleon verder. Terwijl 
de werkgevers in het algemeen werd toegestaan zich te organiseren 
(behalve, wanneer hun organisatie zich openlijk (!) ten doel stelde on
rechtvaardige (!) loonsverlaging af te dwingen), was het de arbeiders 
onder alle omstandigheden verboden zich te organiseren. Bovendien 
werden de werkgevers bij overtreding slechts met kleine geldboeten 
bedreigd, terwijl de arbeiders zware gevangenisstraffen werden aan
gezegd. Deze "wetgeving" werd in 1811 ook in Nederland ingevoerd. 
Eerst in 1872 werd het coalitieverbod opgeheven. De strafbedreiging 
werd echter gehandhaafd en bestaat heden ten dage nog, voor hen, die 
tot staking aanzetten en werkwilligen van het werk houden, wanneer 
daarbij druk wordt uitgeoefend. 

Wat blijkt hieruit? Toen het systeem eenmaal stevig was gevestigd, 
heeft de bourgeoisie hier en daar de teugels wat laten vieren, daartoe 
deels gedwongen door de steeds groeiende ontevredenheid en economi
sche nood onder de arbeidersbevolking. Het duurde tot 1909 eer de 
bepaling werd afgeschaft, dat bij verschil van mening tussen arbeider 
en werkgever deze laatste op zijn woord zou worden geloofd. In de 
1000 jaar, verlopen sinds de vaststelling van de oude Friese wet, is de 
arbeider nog slechts weinig vrijer geworden. De heersende klasse heeft 
haar wijze van optreden veranderd; haar streken zijn echter dezelfde 
gebleven. Wanneer de ontevredenheid te groot wordt, komt zij de 
arbeiders een weinig tegemoet. Zij laat wat stoom afblazen door alge
meen kiesrecht te verlenen. Maar tegelijkertijd zint zij op nieuwe 
middelen om qe arbeiders het stakingsrecht te ontnemen. Ook dit is 
een "verdienste" van het boek van Mr Spruit; dat hij, ongewild, Iaat 
zien, hoe Romme door middel van de P.B.O., verbonden met het Man-
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dement, op het ogenblik de kampioen is van dit streven. De georgani
seerde strijd van de arbeidersklasse onder de beproefde leiding der 
Communistische Partij zal doen blijken, dat elke poging in die richting 
gedoemd is te stranden. De dappere figuur van de dokwerker op het 
Waterlooplein te Amsterdam symboliseert de roemrijke traditie van 
de Nederlandse arbeidersbevolking. 

9 Januari 1956. 
T. BORGERS 

N. S. Chroestsjow', over vriendschap 
tussen de volken 

Wij worden er vaak van beschuldigd, dat wij de ideeën van het com
munisme zouden trachten te eXporteren naar andere landen, en veel 
andere absurditeiten worden over ons verteld. Elke poging van een 
onderdrukt volk om het juk van vreemde overheersers af te werpen 
wordt op rekening van Moskou geschreven . .. 

Alle aandacht van ons volk wordt opgeëist door een reusachtige taak 
van constructie. De Sowjet-Unie heeft nu een program aangepakt voor 
een snelle ontwikkeling op het gebied van alle takken van de nationale 
economie, teneinde de economische en culturele vooruitgang van de 
Sowjet-Unie en een voortdurende verhoging van het levenspeil van 
haar bevolking te bevorderen. 

(Uit een rede in het Indische Parlement, 21 november 1955.) 

Wij hebben verschillende politieke meningen. U hebt uw opvattingen 
en uw filosofie en wij de onze. Heeft het enige zin om hier in te gaan 
op onze geschilpunten? Veel belangrijker is het, vast te leggen dat wij 
overeenstemmen in het voornaamste: het vraagstuk van oorlog en 
vrede. Dit is een vraagstuk dat iedereen wel moet beroeren. Elk eerlijk 
mens moet wel naar vrede verlangen en er naar streven. Nu, in dit 
streven naar vrede zoeken wij vrienden, onafhankelijk van het feit 
of hun land groot of klein is, onafhankelijk van hun politieke over
tuigingen, hun ras of hun geloof. Waar het op aan komt is, dat er een 
gemeenschappelijk verlangen is om de vrede te bevorderen. Wat de 
politieke stelsels betreft, deze zijn een binnenlandse aangelegenheid van 
elk land. En de politieke meningen zijn een zaak van elk individu. 
Daarom verzoeken wij anderen om zich niet te mengen in onze binnen
landse aangelegenheden en wij staan onszelf niet toe, ons te mengen 
in de aangelegenheden van anderen. 

(Pendsjaab, 22 nov. 1955.) 
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Er zijn verschillende soorten vriendschap. Er is de vriendschap van 
mensen die goede kameraden zijn, en er is de "vriendschap" van mensen 
die naast elkaar wonen maar niet bij elkaar op bezoek gaan. Zo is het 
ook met landen. Tussen sommige landen bestaat er geen werkelijke 
vriendschap, maar zij leven op dezelfde planeet en zij moeten elkaar 
verdragen of zij het willen of niet. 

Dit soort betrekkingen heeft onze grote Lenin coëxistentie genoemd. 
Het beginsel van coëxistentie is een belangrijk beginsel. Maar sommige 
mensen vragen: is coëxistentie mogelijk? Men zou menen, dat zo'n vraag 
niet mogelijk is, aangezien de staten coëxisteren in de praktijk. Maar 
toch wordt de vraag gesteld. 

Ik bedoel het volgende. De geboorte van een kind hangt af van zijn 
ouders. Maar niet de dag en het uur waarop het geboren wordt en oo~ 
niet of het zal zijn zoals zij willen dat het is. Hoe kan men de ontwik
keling van de geschiedenis, de geboorte van nieuwe maatschappijvor
men tegenhouden? Evenals de zon elke morgen opkomt, worden ver
ouderde maatschappijvormen vervangen door nieuwe en meer pro
gressieve ... 

Persoonlijk heb ik een hekel aan het kapitalistisch stelsel. Ik spreek 
over coëxistentie niet omdat ik het kapitalisme in stand wens te houden, 
maar omdat ik wel moet erkennen dat dit stelsel bestaat. 

Maar de tegenpartij weigert het bestaan van het socialistisch stelsel 
te aanvaarden, hoewel wij niet de enigen zijn die een socialistische staat 
hebben opgebouwd; een aantal andere landen hebben dezelfde weg 
gekozen ... 

Wij eisen of verlangen geen coëxistentie; wij bestaan werkelijk, even
als de kapitalistische landen werkelijk bestaan. Niemand kan ons naar 
Mars overplanten - bovendien hebben de wetenschapsmensen nog niet 
de wegen gevonden om dit te doen. Hoogstwaarschijnlijk wensen de 
kapitalistische staten zich evenmin naar Mars over te planten. Hieruit 
volgt dat wij op één planeet moeten leven. En leven betekent coëxis
teren. 

(Bombay, 24 november 1955.) 

Uw opvattingen en de onze kunnen in veel opzichten verschillen. U 
moet uw eigen ontwikkeling bepalen, die u het beste bevalt. Wij zullen 
u niet alleen niet trachten tegen te houden; wij zullen u helpen in de 
goede zaak van de ontwikkeling van uw land, in het belang van uw 
groot en edel volk. 

Wij zeggen: misschien is er iets in onze praktische ervaringen, dat u . 
geschikt lijkt. Als dat zo is, gebruik het dan; zo niet, laat het na. Wij 
dringen niemand iets op; wij streven niet naar enige polttieke ver
plichtingen. Waarom zijn wij zo openhartig in dit opzicht? Omdat onze 
houding tegenover u openhartig is, als tegenover broeders. 

Wij voelen dat de verwelkoming, die u ons gaf, buitengewoon is. Wij 
hebben veel Indische steden en dorpen bezocht en veel gezien. Het 
India van tegenwoordig lijkt op een machtige stroom die veel hinder
nissen op zijn weg heeft weggevaagd en wijd en zijd uitdijt. Deze stroom 
doet de oude wereld beven. Maar .wij zijn blij dat het Indische volk de 
koloniale slavernij heeft doorbroken, dat India zich op de weg naar een 
onafhankelijke ontwikkeling heeft begeven. 
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Wij hopen oprecht dat India economisch even groot en sterk mag 
worden als het vandaag in geestelijk, cultureel en moreel opzicht groot 
is. W~j zouden willen dat het een sterke moderne industrie, een ver 
ontwikkelde landbouw en een hoog nationaal levenspeil had. Wat ons 
betreft, wij zijn bereid u in deze goede en grote zaak te helpen. 

Er zijn punten, zoals ik reeds gezegd heb, waarin wij van mening ver
schillen - kwesties van methode en theorie. Wij, noch u, verbergen 
dit. Maar het verhindert ons niet, vrienden te zijn. Waarom? Omdat wij 
geen van beiden kwade bedoelingen ten opzichte van de ander hebben. 
U bent werkelijk onze oprechte vrienden en wij zijn uw beste vrienden 
en broeders. Hier hebben wij een sprekend voorbeeld van vreedzame 
coëxistentie tussen landen met verschillende maatschappelijke stelsels. 

Wij stellen alle landen voor: laten wij in vriendschap leven in plaats 
van te twisten en elkaar aan te vallen in de pers en vanaf het spreek
gestoelte. Maar wij zeggen ook eerlijk dat wij niet houden van de 
kapitalistische methode van economische organisatie, evenmin als an
deren van onze methoden houden. 

Laten wij - zeggen wij dringend tot de leiders van de kapitalis
tische staten - in de praktijk laten zien welk stelsel het beste is. Laten 
wij wedijveren zonder oorlog. Is dat een slecht voorstel? Het is toch 
zeker beter dan b.v. te zeggen: laten wij een wedloop houden om te zien 
wie de meeste wapens maakt en wie de ander verplettert. Dat zou een 
wedstrijd tegen de belangen van de volken, een wedstrijd in het ver
nietigen van mensen zijn. Wij stellen een vreedzame wedijver voor in 
de verhoging van het levenspeil van alle volken. 

(Bangalore, 26 november '55.) 

Engelse en Amerikaanse journalisten nemen mij en N. A. Boelganin 
onze redevoeringen in uw land en in Birma tegen het koloniale stelsel 
zeer kwalijk. Maar zij nemen er ten onrechte aanstoot aan. Ik geloof, 
dat er in onze verklaringen tegen het kolonialisme niets is, wat het ene 
volk tegen het andere zou kunnen opzetten. Zij moeten worden begre
pen als redevoeringen tegen koloniale uitplundering en tegen koloniale 
toestanden. Wanneer zulke verklaringen de een of ander niet bevallen, 
dan is dat een kwestie voor zijn eigen geweten. Wij zullen in ieder geval 
altijd en overal zeggen, dat wij tegenstanders van het kolonialisme zijn. 

Wij willen niemand tot vijand van de Verenigde Staten van Amerika 
en van Engeland maken, en wij zijn ook niet van plan om onszelf tot 
hun vijand te maken. De Sowjet-Unie wenst met deze landen in vriend
schap te leven. Dit betekent echter niet, dat wij de waarheid zullen ver
bergen en dat wij iedereen, met inbegrip van de woordvoerders van het 
koloniale regiem, slechts zullen zeggen, wat hu-n aangenaam ts. Kunnen 
wij dan zeggen, dat de eeuwenlange overheersing van de Engelsen in 
India het Indische volk tot voordeel heeft gestrekt? Nee, onze tong wei
gert dit te zeggen. Het zou een misdaad zijn om zo te spreken. 

Wij spreken over het kolonialisme als een historisch feit. Het heeft mij 
verbaasd, dat onze verklaringen tegen het kolonialisme, in het bijzonder 
tegen het voortduren van de koloniale· heerschappij van Portugal in 
Goa en in de andere Portugese bezittingen op Indische bodem, bepaalde 
staatslieden in de USA ertoe hebben gebracht, als verdedigers van de 
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Portugese kolonisatoren op te treden, terwijl dit daarmee wordt gemo
tiveerd, dat deze bezittingen zich ongeveer 400 jaar in deze handen 
bevinden. Hoeveel jaren er ook overheen zijn gegaan, gestolen goed 
blijft gestolen goed, en moet teruggegeven worden aan degene, wie het 
rechtens toebehoort. Goederen van anderen moeten zelfs met rente 
teruggegeven worden. Tenminste als men er een geweten op na houdt. 

Ik zou over nog iets anders willen spreken. Zekere lieden beschul
digen N. A. Boelganin en mij ervan, dat wij het Oosten tegenover het 
Westen willen stellen. Dat is natuurlijk een verzinsel. Ons land ver
tegenwoordigt zowel Europa als Azië. Wij keerden en keren ons tegen 
elk stellen van èèn deel van de wereld tegenover een ander, wij keren 
ons er tegen, dat het ene continent het andere overheerst. 

Wij willen, dat alle volken onafhankelijk zijn en zich zo ontwikkelen, 
als zij dit zelf wensen, dat zij hun economie en hun cultuur alzijdig ont
plooien, dat zij in vrede en vriendschap leven. 

(Ontmoeting met enkele afgevaardigden van het Indische parlement, 13 
december '55.) 
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SAMENWERKING IN DE STRIJD TEGEN 
DE WONINGNOOD 

"Toch mag deze hernieuwde en hevige belangstelling voor het pro
bleem van de woningnood ons niet verwonderen en wel om de volgende 
redenen. In de eerste plaats hebben de cijfers over de ontwikkeling van 
de woningbehoefte, die wij het vorig jaar ter beschikking kregen, een 
totaal ander beeld van de woningnood en de opheffing daarvan geboden 
dan op grond van de oude cijfers kon worden aangenomen. Hoe men ook 
mag denken over de waarde van prognoses, de confrontatie met eem 
cijfermatig beeld van wat ons nog te doen staat heeft ieder, die er bij 
betrokken is, toch wel een schok bezorgd, die tot verhevigde activiteit 
aanspoorde." Aldus sprak Minister Witte bij de opening van de "maand 
van de bouwnijverheid" op 23 december 1955. 

Velen zullen met ons zeggen: die schok kwam wat laat. Immers, van 
verschillende zijden en niet het minst door. ons communisten, is de 
regering voortdurend voorgehouden hoe zij in haar woningbouw-poli
tiek tekort schoot. En wat belangrijker is, door ons werden de middelen 
aangegeven, die er toe bij konden dragen, sneller mèèr en betere 
woningen te bouwen. 

Volksvijand nummer 1 

Tien jaar na de bevrijding is de nood op het gebied van de volks:Quis
vesting zo schreeuwend, dat iedereen erkent dat de woningnood volks
vijand nummer 1 is. Bovendien ziet men steeds meer in, dat deze 
volksvijand alleen maar doelmatig bestreden kan worden, door de bouw 
van méér woningen per jaar, dan thans het geval is. Zo zei Mr J. In 't 
Veld op bovengenoemde bijeenkomst: 

"Van harte stem ik er mee in, dat in het licht van de jongste gegevens 
gestreefd behoort te worden naar een jaarproduktie van tenminste 70.000, 
nog liever 75.000 woningen." 

Ook hier weer moet men eraan toevoegen: was deze instemming, die 
in wezen een instemming is met hetgeen door ons communisten bij 
herhaling werd bepleit, maar vroeger gekomen! Zou het regeringsbeleid 
hierop in de afgelopen jaren gericht zijn geweest, dan zou ons volk in 
de strijd tegen de woningnood verder zijn dan thans. 

Het is duidelijk, dat om de hierboven geste1de produktie te bereiken 
een aantal maatregelen van ingrijpende aard zullen moeten worden 
genomen, omdat anders het gestelde doel niet te bereiken valt. De 
ervaring van 1955, waarbij 8.000 woningen minder gereed kwamen dan 
in 1954 en het aantal van 60.000 in 1955 gereed gekomen woningen, dat 
10.000 beneden het aantal ligt dat voor 1956 wovdt gepland en 15.000 
minder is dan wat ook nu door Mr J. In 't Veld nodig en wenselijk wordt 
geacht, vnrmt hiervoor een bewijs. 

De omvang van de nood 

Hoewel het aantal woningzoekenden niet precies bekend is - de 
Minister zei op 23 december, dat "nog meerdere honderdduizenden 

· gezinnen onder de meest kommervolle omstandigheden moeten leven" 
-mag men rustig stellen, dat een getal van tenminste 200.000 gezinnen, 
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die behoefte aan een eigen woning hebben en deze niet kunnen krijgen, 
aan de lage kant is. Alleen reeds in de steden Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag wordt het gezamenlijke zichtbare woningtekort op 85.000 
begroot. 

Indien wij het tekort in de komende tien jaar willen opheffen en, zij 
het in bescheiden mate, iets willen doen aan opruiming van de krotten, 
dan staan wij met de woningbouw voor het volgende probleem: 

Te bouwen woningen in 10 jaar 

Voor de normale bevolkingsaanwas 315.000 
Om de zich·tbare nood op te heffen 200.000 
Voor vervanging van woningen die door stadsuitbreiding, brand etc. 

verloren gaan 60.000 
Voor krotopruiming 160.000 
Voor ontsplitsing van de woningen die thans als duplex worden 

bewoond en als zodanig niet langer dan tien jaar dienst mogen doen 17.000 

Deze minimale schatting laat ons zien, dat wij in de komende tien 
jaar tenminste 752.000 woningen moeten bouwen. Dît is temeer nood
zakelijk als wij rekening houden met het feit, dat door de grotere 
naoorlogse geboortecijfers het aantal woningen, dat voor de normale 
bevolkingsaanwas na 1965 zal moeten worden gebouwd, per jaar be
langrijk hoger zal zijn dan hierboven werd verondersteld. Bovendien 
zal na 1965 zowel voor stadsuitbreiding etc., als voor opruiming van 
krotten méér woningen per jaar moeten worden gebouwd dan hier
boven voor het tijdperk tot 1965 werd aangegeven. 

En tenslotte, maar stellig niet in de laatste plaats is het noodzakelijk, 
omdat ons volk er recht op heeft, dat ieder gezin dat behoefte heeft 
aan een eigen woning, in 1965, twintig jaar na de bevrijding van ons 
land van de fascistische bezetter, die behoefte ook zal kunnen 
bevredigen. 

Vele problemen 

Indien men van de bouw van 75.000 woningen per jaar uitgaat- met 
vreugde stellen wij vast dat steeds meerderen dat doen - dan rijzen 
er een aantal problemen, die opgelost moeten worden. Er zal voldoende 
geld beschikbaar moeten komen voor zulk een woningbouwprogram, 
voldoende bouwvolume, voldoende materialen en arbetdskrachten etc. 
Bovendien zal niet alleen op de opvoering van de kwantiteit doch ook 
van de kwaliteit van de woningbouw gelet moeten worden. Want een 
woning is nu eenmaal niet te vergelijken met een kledingstuk. In dat 
opzicht kan men desnoods tijdelijk met iets minder genoegen nemen, 
om het betere aan te schaffen zodra het weer is te krijgen. De woningen, 
die nu en in de komende jaren gebouwd worden, zullen echter deze en 
de komende generaties in de beste zin van het woord als woning moeten 
dienen. Hier werd terecht in de bovengenoemde bijeenkomst door ver
schillende sprekers op gewezen. 

Naar aanleiding van de vele problemen, die met de opvoering van de 
kwantiteit en kwaliteit der woningbouw samenhangen, verzuchtte Ir 
J. A. van der Steur op deze bijeenkomst: "Zeg ik teveel als ik beweer, 
dat die problemen voor ons allen iets benauwends hebben?" 
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Gelukkig lieten hij en anderen het niet bij deze verzuchting. Er wer
den vele, en naar onze mening zeer waardevolle denkbeelden, die de 
oplossing van de vele problemen naderbij kunnen brengen, op deze 
bijeenkomst gegeven. Het belangrijkste hierbij was wel, dat het om de 
problemen tot oplossing te brengen noodzakelijk is, dat alle bij de 
woningbouw betrokkenen in het overleg daarover moeten worden in
geschakeld; dat samenwerking en samen overleggen noodzakelijk is om 
uit de benauwenis te komen. 

Langs de oude wegen gaat het niet 

Naar onze mening moet voorop gesteld worden, dat het langs de oude, 
door de naoorlogse regeringen gevolgde weg niet gaat. Wat verstaan 
wij hieronder"'? 

a. Het tot nu toe gevoerde regeringsbeleid t.a.v. de woningbouw. Te
recht is en wordt hierop van verschillende zijden zeer ernstige kritiek 
geuit. In de achter ons liggende jaren werd de woningbouw door de 
regering bewust afgeremd, omdat aan andere activiteiten de voorkeur 
werd gegeven. Zowel de omvang van het woningbouwvolume, als de 
financiële bijdragen van de overheid in de woningbouwsector zullen 
belangrijk hoger moeten worden dan tot nu toe het geval was. 

b. Ten aanzien van de materiaal-voorziening voor de woningbouw 
zal een ander beleid moeten worden gevolgd, dan tot nu toe het geval 
was. Het feit, dat nu reeds het gereed komen van woningen stagneert 
door gebrek aan materialen, doet de noodzaak van voorzieningen bij 
een grotere en kwalitatief betere produktie duidelijk voelen. 

c. De voorrang, die de woningbouw moet hebben, stelt de noodzaak 
van afremming van andere bouwactiviteiten, - in de sector van mili
taire bouw en bij de minder noodzakelijke utiliteitsbouw - voorop. 
Het is duidelijk dat dit overheidsmaatregelen eist. 

d. Het tekort aan arbeidskrachten-voorzieningen eist zowel de ver
betering van loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bouwvakarbeiders 
alsook vrijstelling voor bouwvakarbeiders van de militaire dienst. 

e. Een betere organisatie van het bouwwezen, grotere aanwending 
van technische hulpmiddelen, grotere inschakeling van systeembouw 
etc. is noodzakelijk. 

Minister Witte zei in de hierboven aangehaalde rede, dat vele sugges
ties, die gedaan werden om tot een grotere produktie in de woningbouw 
te komen niet nieuw waren en sinds jaar en dag reeds werden gepropa
geerd, ja tot vervelens toe reeds waren genoemd, doch dat de overheid 
niets anders kon doen dan reguleren, stimuleren en subsidiëren. Wij 
laten nu buiten beschouwing, in hoever er van stimuleren door de rijks
overheid tot nu toe sprake is geweest. Pas nu wordt er, en dan nog in 
zeer bescheiden mate, iets door de overheid gedaan om enige verbete
ringen op de bouwplaats aan te brengen inzake het beperken van het 
aantal onwerkbare dagen. Wat de subsidiëring van de woningbouw 
:betreft, daarover wordt o.i. terecht van alle zijden geklaagd. 

En wat het reguleren betreft, dit bestond tot nu toe meer in het 
afremmen door de rijksoverheid dan in het bevorderen van de woning
produktie. Ook daarop wordt van alle zijden kritiek geuit. 
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Actieve regeringspolitiek noodzakelijk 

Maar is het zo, dat de rijksoverheid voor de opvoering van de woning
produktie niets anders zou kunnen doen dan reguleren, stimuleren en 
subsidiëren? En is iets méér regeringsactiviteit op dit gebied dan 
tot nu, hoe noodzakelijk dit meerdere op het gebied van de regulering, 
stimulering en subsidiëring ook is, voldoende? Wij geloven van niet. 

Als een overheid erkent, dat de woningnood volksvijand nummer 1 is, 
die het geestelijk, zedelijk en materiëel welzijn van ons volk bedreigt, 
dan heeft die overheid tot taak, zelf maatregelen te scheppen, die de 
zekerheid verschaffen dat de strijd tegen deze vijand met succes kan 
worden gevoerd. 

Dan zal de overheid de omstandigheden moeten scheppen, dat er 
voldoende geld, tegen aanvaardbare voorwaarden voor de woningbouw 
disponibel komt. Dat er voldoende bouwvolume is en voldoende mate
rialen, die de bouw van 75.000 woningen per jaar mogelijk maken . 

Dan zal de overheid àf zelf het initiatief moeten nemen, dat voldoen
de technische middelen ter beschikking van de woningbouw komen, àf 
behulpzaam moeten zijn bij het verwerven van die technische middelen 
door het bouwbedrijf. 

Dan zal die overheid de grondslagen moeten leggen waarop het bewijs 
kan worden geleverd, tegen welke prijzen woningbouw ongestoord kan 
plaats vinden. 

Dan zal de overheid de sociale voorwaarden van de bouwvakarbei
ders moeten verbeteren, althans het hare er toe bijdragen, dat die 
verbetering tot stand komt. 

Dan zal de overheid maatregelen moeten nemen, die bevorderen dat 
méér mankrachten ter beschikking van de woningbouw komen en dat 
deze mankrachten continu in de woningbouw emplooi kunnen vinden. 

Dan zal de overheid er voor moeten zorgen, dat alle voor de woning
bouw beschikbare krachten, ook de eigenbouwers of kleine bouwonder
nemers, evenals de grote systeem-bouwers, naast diegenen die op grote 
schaal zich met traditionele bouwopdrachten bezig houden, blijvend 
emplooi in de woningbouw kunnen vinden. 

Dat hiervoor een ander dan tot nu toe gevoerd regeringsbeleid t.a.v. 
de woningbouw noodzakelijk is, weet ieder, die iets met de woningbouw 
te maken heeft. 

Rondom de tafel 

Uit vrijwel alle kringen, die direct of indirect bij de woningbouw 
betrokken zijn, komen suggesties - volgens de Minister zijn vele reeds 
herhaalde malen gedaan- die, indien ze werden toegepast, de activiteit 
in de woningbouw sector zowel kwalitatief als kwantitatief zouden doen 
toenemen. Wanneer er desondanks nog maar zo weinig praktisch uit de 
bus is gekomen, dan lijkt dit ons twee oorzaken te hebben. 

De eerste, en daarover spraken wij reeds, is de regeringspolitiek in
zake de woningbouw. 

De tweede is, dat er wel veel gepraat, maar vaak langs elkaar heen 
gesproken wordt. I-Iierin zou verbetering gebracht kunnen worden door 
grotere samenwerking en bespreking. Overleg rondom de tafel, in ieder 
opzicht. 
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Dit veronderstelt b.v., dat in de nationale bouwraad allen bij de 
woningbouw betrokkenen dienen te worden ingeschakeld, en niet, zoals 
nu gebeurt, de Algemene Bond van Bouwvakarbeiders, aangesloten bij 
de E.V.C., wordt uitgeschakeld. Op de eerder genoemde bijeenkomst zei 
ir J. A. van der Steur o.m.: 

"Voorwaarde voor zulk een samenwerking is naar mijn inzicht erkenning 
van de waarde van ieders taak in 't geheel, een open geest om deze onder
ling te bespreken, zonder angst voor het aantasten van heilige huisjes, een 
echte bereidheid om ook nieuwe werkwijzen in overweging te nemen en 
deze te beproeven." 

De gedachte, in deze uitspraak neergelegd, lijkt ons een uitstekende 
basis, waarop het overleg in nationale, provinciale en gemeentelijke 
omvang tot stand kan en moet komen tussen allen, die bij de woning
bouw zijn betrokken. Ja zij zou zelfs als grondslag voor praktisch over
leg en samenwerking bij de oplossing van problemen op de bouwplaats 
tussen de daar betrokkenen, opdrachtgevers, architecten, aannemers en 
arbeiders kunnen leiden. 

Dat hiervoor het heilig huisje van de Stichting van de Arbeid, die de 
E.V.C. niet representatief acht, omver moet worden gehaald, spreekt 
vanzelf. De Algemene Bond van Werknemers in het bouwbedrijf, aan
gesloten bij de KV.C., is nu eenmaal een organisatie waarin niet alleen 
velen in de woningbouw werkzame bouwvakarbeiders zijn georgani
seerd, maar waarin bovendien vele anders of ongeorganiseerde bouw
vakarbeiders vertrouwen stellen. Het is bovendien een bond, waarvan 
de leden en het bestuur blijkgeven, de belangen van de woningbouw en 
die van de daarin werkzame arbeiders ernstig te nemen; een bond die 
meermalen suggesties deed of maatregelen trof, die de woningbouw en 
de bouwvakarbeiders ten goede kwamen. 

Men neemt het deze bond van regeringszijde kwalijk, dat hij voor de 
belangen der bouwvakarbeiders optreedt. En toch is het probleem van 
de bouwvakarbeiders, bij de vele problemen die om een oplossing vra
gen, stellig niet het minst belangrijke. Het bouwbedrijf heeft voor velen 
zijn aantrekkingskracht verloren, het oefent op de jeugd slechts een 
geringe aantrekkingskracht uit. Daarvoor zijn vele oorzaken aan te 
wijzen. Wij noemen de slechte sociale voorzieningen, de angst voor 
werkloosheid, de onvoldoende waardering, ook in materiëel opzicht, 
voor het mooie, doch zware beroep van bouwvakarbeider. · 

Groeiend tekort 

Hoewel niet precies bekend is hoeveel arbeiders er in de bouwvakken 
in het geheel en hoeveel in het bijzonder in de woningbouw werkzaam 
zijn, is het wel bekend dat: . 

a. het aantal nieuwe bouwvakarbeiders te gering is; 
b. er een tekort aan bouwvakarbeiders bestaat; 
c. het geheel nog vergroot wordt door de afvloeiing van bouwvak

arbeiders naar andere bedrijven en door emigratie. 
Men schat, dat het aantal arbeiders, die naar andere bedrijven af

vloeien op circa 6000 per jaar moet worden gesteld, dat door emigratie 
jaarlijks circa 700 bouwvakarbeiders verloren gaan, terwijl het jaarlijks 
verlies aan bouwvakarbeiders, als men hierbij nog het aantal betrekt 
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dat in het buitenland werkt doch in ons land woont, en het aantal dat 
door ouderdom of sterfte verloren gaat, zeker rond tienduizend moet 
worden gesteld. Hoe weinig jong bloed er in de bouwvakken komt moge 
blijken uit het feit, dat b.v. in Amsterdam 53 % der bouwvakarbeiders 
ouder is dan 50 jaar. 

Men moet dit groeiend tekort eveneens als een benauwend probleem 
beschouwen, dat om een oplossing schreeuwt. 

Hiervoor lijkt het ons noodzakelijk: 
a. door aantrekkelijke opleiding en betere beloning in die tijd het 

bouwbedrijf voor de jongeren weer aanvaardbaar te maken; 
b. door omscholing en herscholing het aantal bouwvakarbeiders uit 

te breiden, waarbij aandacht moet worden besteed aan de verbe
tering van de beloning tijdens de scholing of omscholing, alsook 
aan de plaatsing en handhaving van hen, die deze cursussen heb~ 
ben gevolgd. Bouwvakarbeider word je nu eenmaal niet in enkele 
maanden en velen, die de omscholingscursussen hebben gevolgd, 
zullen een tijd van aanpassing en praktisch leren op de bouwplaats 
nodig hebben. Door middel van aanpassingstoeslagen zou het 
hierboven gestelde doel misschien kunnen worden bereikt. 

c. Verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bouw
vakarbeiders en een zodanige organisatie van het bouwwezen, dat 
de bouwvakarbeiders regelmatig en voortdurend werk verze
kerd is. 

Er wordt nu, zij het aarzelend en te weinig, iets gedaan om door 
voorzieningen op de bouwplaats verbeteringen voor de bouwvakarbei
ders aan te brengen. Enige model schaft- en kleedlokalen geven de weg 
aan, die verder en met spoed betreden zal moeten worden. Er worden 
hier en daar voorzieningen getroffen om het aantal z.g. onwerkbare 
uren, dagen of weken te beperken. Dit kan, op de juiste wijze toegepast, 
de woningproduktie versnellen. Het is duidelijk, dat bij deze maatregelen 
het overleg met de bouwvakarbeiders en hun organisaties niet verwaar
loosd kan en mag worden en dat de bereidheid van de bouwvakarbei
ders om aan dit streven mee te werken samenvalt met de bereidheid 
van de ondernemers, voor het loon en de gezondheid van de arbeiders 
diè maatregelen te treffen, die noodzakelijk zijn. 

Bovendien zal de bereidheid van de bouwvakarbeiders om tot deze 
maatregelen mee te werken gestimuleerd worden als: 

a. het geschreeuw over de z.g. zwarte lonen nu eens een einde gaat 
nemen door de rechtmatig verdiende lonen wit te verklaren; 

b. de bouwvakarbeider ziet, dat van andere zijde ook alles wordt 
ondernomen om hem voor werkloosheid te behoeden. 

Ter nadere verklaring van deze punten het volgende. Indien men de 
huidige officiële lonen, wat de koopkracht betreft vergelijkt met de 
vooroorlogse officiële lonen, ontdekt men, dat het officiële loon van 
de bouwvakarbeider in reële waarde terug gebracht is tegenover het 
officiële loon van voor de oorlog in de laagste gemeenteklasse. En op 
deze te lage officiële lonen zijn de sociale voorzieningen van de bouw
vakarbeiders gebaseerd, alsook in vele gevallen de officiële tarieven. 
Het is duidelijk, dat de bouwvakarbeiders daarmee geen genoegen kun-
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nen nemen en ook niet nemen. Het heeft niet alleen geleid tot het 
voortdurend geschreeuw over zwarte lonen die in de bouwvakken ge
eist worden door hen die voor het "zwarte loon" van bouwvakarbeider 
nog geen dag zouden willen werken, maar eveneens tot voortdurende 
conflicten op de bouwplaats tussen arbeiders en werkgevers, tussen 
werkgevers en overheid, waarbij zelfs de rechter werd ingeschakeld. 
Daarnaast lijdt en leed de bouwvakarbeider indien hij door werkloos
heid, vorst of regenverzuim, door ziekte of anderzins werd of wordt 
getroffen dubbele schade, omdat zijn uitkering op de te lage basis van 
de z.g. officiële lonen berust. Het is duidelijk dat zo'n toestand de animo 
om in de bouwvakken te gaan werken of er in werkzaam te blijven 
niet vergroot. 

Bovendien ondervindt de bouwvakarbeider nog steeds, dat hij in vele 
gevallen slechts zolang gebruikt wordt als de aannemer op het betref
fende bouwwerk het absoluut niet zonder hem kan stellen. Vele bouw
vakarbeiders kregen op objecten, waar voldoende werk was, ontslag 
omdat de aannemer b.v. in de wintermaanden de ploeg zo klein mogelijk 
wenste te houden. De verdubbeling van het aantal werkloze bouwvak
arbeiders in de maand november 1955 t.a.v. september 1955 vormt 
hiervoor mede het bewijs. Ook werd de bouwvakarbeider vaak werkloos 
door de gebrekkige organisatie, door het gebrek aan materialen op het 
ene werk, terwijl op het andere werk het materiaal, dat nog lang niet 
nodig was, lag opgeslagen, etc. En ook dit kan evenmin de animo om in 
de bouwvakken te gaan werken of werkzaam te blijven vergroten. 

Het is duidelijk, dat een verbetering in de door ons genoemde zin, 
wat loon- en arbeidsvoorwaarden betreft, dringend noodzakelijk is. 

Samenvattend stellen wij: Zowel in de stellingname van onze partij 
t.a.v. een meuwe regering, steunend op een linkse coördinatie, als in 
de concrete punten t.a.v. de woningbouwpolitiek, die zulk een regering 
moet volgen, hebben wij onze denkbeelden neergelegd over de noodzaak 
en mogelijkheid om een woningbouwprogram van 75.000 per jaar te 
verwezenlijken. In februari belegt onze partij een landelijke bijeen
komst, waarin wij met allen, die bij de woningbouw betrokken zijn of 
zich hiervoor interesseren, van gedachten over deze vraagstukken wil
len wisselen. Wij zijn van oordeel, dat naast de gedachten, die door 
andere betrokkenen t.a.v. die problemen zijn geuit, onze opvattingen, 
die in dit artikel een sobere weerklank vonden, een basis kunnen 
vormen, niet alleen voor het gemeenschappelijk gesprek maar ook voor 
een gemeenschappelijk optreden om de woningnood sneller te lenigen. 

Samenwerking in de strijd tegen de woningnood achten wij nodig en 
.mogelijk. Wij, communisten, verklaren ons daartoe bereid. Wij zullen 
al onze kracht in dienst stellen om een dergelijke samenwerking, die 
een veranderd en verbeterd regeringsbeleid t.a.v. de volkshuisvesting 
tot stand zal kunnen brengen, te bereiken. 

H.GORTZAK 
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OVER DE LOONPOLITIEK 

Vooral de laatste maanden is er veel gesproken en geschreven over 
het loonbeleid in Nederland. Het spreekt vanzelf dat ook De Waarheid 
dit belangrijke vraagstuk niet onbesproken heeft gelaten. Een drietal 
artikelen van de hand van Friedel Baruch in november en een artikel 
van Paul de Groot in december j.l. stelden het arbeidersvijandige ka
rakter van de Rommeaanse vrijere loonpolitiek aan de kaak. 

Van reactionaire zijde wordt getracht de "vrijere" loonpolitiek als een 
stap vooruit aan te merken, doordat zoals gezegd wordt, de "vrijere" 
loonpolitiek de gelegenheid zou scheppen de arbeiders mee te laten 
"profiteren" van de gunstige conjunctuur en de stijgende welvaart. 
Deze plotselinge liefde van ondernemerszijde voor het lot van de arbei
ders is zeer verdacht. Zo verdacht, dat het katholieke weekblad De 
Nieuwe Eeuw van 17 december j.l. niet zonder sarcasme de vraag 
opwerpt: 

"Ook ons is het nog steeds niet goed duidelijk, waarom juist van 
werkgeverszijde zo op die vrije lonen (die dus hogere lonen moeten zijn) 
is aangedrongen. Wat is het innerlijke motief voor deze aandrang?" 

Romme c.s. pogen de voorgestane "vrijere" loonpolitiek als een 
vooruitgang aan de man te brengen. De kritiek van de zijde der CPN 
en de EVC daarop, tracht de reactie te ontkrachten met de bewering: 
voorheen waren de communisten en de EVC-ers tegen de geleide loon
politiek, thans zijn zij weer tegen het vrijere loonbeleid. Natuurlijk is 
een dergelijke beschuldiging aan het adres van genoemden volkomen 
vals, maar toch is het niet onmogelijk, dat de Rommeaanse demagogie 
hier en daar geloof vindt of misvattingen teweeg kan brengen. Vandaar 
dat het nodig is, zowel over de geleide als de vrijere loonpolitiek het 
standpunt van de communisten uiteen te zetten. 

* Onder de tegenwoordige kapitalistische verhoudingen in Nederland 
heeft de arbeidersklasse er alleen en uitsluitend belang bij een zo hoog 
mogelijke beloning voor zijn arbeid te verkrijgen. De hoogte van het 
loon wordt allereerst bepaald door de machtsverhoudingen tussen de 
georganiseerde arbeidersklasse, zowel in de bedrijven als op politiek 
gebied, en de grote ondernemersgroepen. De strijd om het loon tussen 
die twee machten wordt gevoerd onder wisselende objectieve omstan
digheden, o.a. de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeids
markt, het peil van de prijs van het levensonderhoud en de produk
tiviteit van de arbeid. Bij het bepalen van haar standpunt t.a.v. een 
zekere loonpolitiek moet de arbeidersklasse met al deze factoren reke
ning houden. 

De "geleide loonpolitiek" is in Nederland sinds mei 1945 toegepast. 
Haar vertrekpunt was het bevriezen van het loonpeil en het onderscheid 
tussen de lonen in de diverse bedrijfstakken, zoals die vóór en tijdens 
de tweede wereldoorlog bestonden. Deze lonen werden in mei 1945 met 
25% verhoogd. Naarmate de prijzen van het levensonderhoud stegen, 
werd verscheidene malen een algemene ronde van een percentsgewijze 
loonsverhoging gegeven. Deze loonronden werden eerst toegestaan na-
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dat het prijspeil gestegen was. Hieruit bLijkt duidelijk, dat de loons
verhogingen altijd achter de prijsverhogingen aankwamen. Bovendien 
dekte de percentsgewijze loonsverhogingen de stijging van het prijspeil 
nooit geheel. In verscheidene gevallen dekte zij de prijsstijgingen nau
welijks voor de helft. Wat betreft de stijging van de arbeidsproduk
tiviteit, kwam deze slechts in zeer geringe mate in het loon tot uit
drukking, behalve waar deze door overwerk verkregen werd. 

De periode, waarin de "geleide loonpolitiek" toegepast werd, van mei 
1945 tot en met 1955, was een periode van na-oorlogs-herstel, bewa
peningsconjunctuur, stijging van de uitvoer onder invloed en nawer
king van de devaluatie van 1947. In die periode voltrok zich een uit
breiding van de industrie. 

Daar waar zich in die periode ten gevolge van de economische crisis 
in de jaren 1951 en 1952 een groeiende werkloosheid demonstreerde, 
betrof dit voornamelijk de bouwnijverheid en de landbouw. 

Door een nog grotere bewapeningswedloop, rondom Korea en de voor
uitzichten van de herbewapening van West-Duitsland, wisten de kapi
talistische machthebbers de crisis te stuiten. Ondanks deze onderbre
king kan er gezegd worden dat er in de industrie een in feite onaf
gebroken vraag naar arbeidskrachten, voornamelijk naar geschoolden, 
bestaan heeft en nog steeds voortduurt. . 

In deze omstandigheden was de "geleide loonpolitiek" voordelig voor 
de ondernemers en nadelig voor de arbeiders. De arbeiders konden in 
de industrie, in de laatste jaren ook in het bouwbedrijf, onvoldoende 
de vraag naar arbeidskrachten benutten voor het terecht verwerven 
van een zo hoog mogelijk loon. Ondanks deze gunstige conjunctuur 
omstandigheden, ging de koopkracht van het loon in het algemeen niet 
omhoog. De stijging van de prijzen en de arbeidsproduktiviteit kwam 
vrijwel geheel aan de kapitaals-winst ten goede. 

Het "geleide" loonbeleid behoorde tot de reactionaire Romme-politiek, 
die sinds de bevrijding als richtsnoer voor de regeringen in ons land 
heeft gegolden. De kritiek van onze zijde richtte zich niet tegen geleide 
loonpolitiek als zodanig, maar tegen de manier waarop deze gehanteerd 
is. 

De "geleide loonpolitiek" zou op zichzelf niet onjuist zijn geweest, 
indien de z.g. erkende vakcentralen, aangesloten bij de z.g.n. Unie, aL 
hun kracht en invloed hadden doen gelden om het algemene loonpeil 
op te voeren, de werktijd te verminderen en de gunstige arbeidsmarkt 
ten bate van andere sociale verbeteringen te benutten. 

De genoemde vakbewegingen hebben dit echter bewust nagelaten. 
De kritiek van de zijde der CPN en EVC op de "geleide" loonvorming 
was daarom nodig en gerechtvaardigd. Het doorbreken van de loonstop 
door acties voor verbetering van arbeidsvoorwaarden en voor het af
dwingen van hogere dan de CAO-lonen, wat men dan van bepaalde 
zijde "zwarte lonen" noemde, was volkomen juist en gerechtvaardigd 
en blijft zeker geboden. 

* Nu zou men de vraag kunnen stellen: waarom zijn de ondernemers 
er dan zo op gebrand, om de voordelen, die de geleide loonvorming hun 
gebracht heeft, door een ander loonbeleid te vervangen? 
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Op het ogenblik valt in het gehele bedrijfsleven waar te nemen, dat 
de ondernemers zich op een daling van de conjunctuur, d.w.z. op een 
economische crisis, voorbereiden. Talrijke uitspraken, o.a. van de minis
ters Zijlstra en Mansholt, zijn een bewijs ter ondersteuning van deze 
opvatting. 

De eerste maatregel, die de ondernemers daarbij nemen, is de "sta
bilisatie" van de huidige lonen. Zij pogen aan een algemene loonronde 
te ontkomen, welke volgens de "geleide loonpolitiek" noodzakelijk is 
ter compensatie van de prijsstijging van ca. 5%, die op de huurver
hoging van september l.I. is gevolgd. (Hiervoor behoeft niet veel ge
zegd te worden, daar van alle kanten de prijsstijgingen erkend zijn en 
het Ad Vermeulen zelf was, die voor een algemene loonronde van 5% 
zonder prijsstijging heeft gepleit.) 

Dat is de eerste reden waarom de grote ondernemers en het finan
cierskapitaal de "geleide" loonpolitiek overboord werpen. Zij vervan
gen het "geleide" loonbeleid door de "vrijere" loonvorming. Deze be
staat hierin, dat de looncompensatie niet langer in verband zal staan 
met het prijspeil, doch uitsluitend zal afhangen van de rentabiliteit, 
produktiviteit en de werkgelegenheid per bedrijfstak. Dat is de grote 
ondernemers echter nog niet voldoende. Als volgende maatregel staat 
JP het program: de "vrije" loonvorming. 

De "vrije" loonvorming willen de grote ondernemers doorvoeren, door 
het in het leven roepen van een "loonraad" in elke tak van industrie. De 
samenstelling van een dergelijke Raad zal "paritair" zijn, d.w.z. met een 
evenredig aantal vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, 
terwijl ook eenzelfde aantal hoge ambtenaren, door de regering aan
gewezen, zitting in een Raad zullen hebben. Zelfs als men wil aan
nemen, dat de vertegenwoordigers van de werknemers inderdaad de 
belangen van de arbeiders zouden verdedigen, dan nog staan zij tegen
over de daarin zitting hebbende werkgevers en regeringsambtenaren 
altijd in de minderheid. Bovendien is het helaas maar al te goed bekend 
hoe de werknemers in allerlei overleg en commissies door de hoofd
besturen van in het bijzonder de KAB en het CNV vertegenwoordigd 
worden. De taak van deze Raden zal zijn het loon per bedrijf vast te 
stellen, waarbij een dergelijke Raad de bevoegdheid krijgt de beslissing 
welke genomen is, per verordening vast te stellen, een verordening die 
kracht van wet krijgt. Hieruit blijkt wel, waar Romme en zijn trawan
ten op het gebied van de loonvorming heen willen. Zij willen nu het in 
hun kraam te pas komt, de bevoegdheid voor het vaststellen van lonen 
uit handen van de regering halen en het aan de controle van het Par
lement onttrekken. Voorlopig wil Romme zich tevreden stellen met wat 
hij noemt de vrijere loonvorming, maar de koers is naar een "loonraad", 
waarin de grote ondernemers het voor het zeggen zullen hebben. 

De ondernemers hebben de "geleide loonvorming" alleen aanvaard, 
zolang deze in hun voordeel was. Zij werpen haar overboord, nu zij zich 
gereed maken om de werkelijke lonen te drukken, waar zij bij het in
treden van een omslag in de conjunctuur in bepaalde bedrijfstakken, 
daartoe de kans schoon zien. 

Tegenover deze verandering van de politiek der ondernemers, moet 
ook de arbeidersklasse haar houding bepalen. Zij moet thans, nu het in 
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haar belang is, de geleide loonpolitiek verdedigen en de verdere toepas
sing daarvan afdwingen. 

Als eerste maatregel dient hiertoe een loonronde van ten minste 5% 
voor alle bedrijven, ter compensatie van de in 1955 gestegen kosten van 
het levensonderhoud. Naast deze eis moet door actie in de bedrijven, 
eventueel in bedrijfstakken, van de schaarste aan arbeidskrachten ge
bruik worden gemaakt om zoveel mogelijk verbetering van loon en 
arbeidsvoorwaarden af te dwingen. 

De arbeiders moeten hierbij ook vooral niet uit het oog verliezen, dat 
wat zij in de meeste takken van industrie in het loonzakje krijgen, niet 
altijd als loon aangemerkt kan worden. De loonvorming van de onder
nemers in de na-oorlogse jaren bestaat mede in het geven van premies, 
gratificaties, winstaandelen, kerstuitkeringen, fietsengeld enz. Natuur
lijk verhoogt dat het inkomen van de arbeiders, maar het kan voor de 
werkgevers een welkome gelegenheid zijn om bij een minder gunstige 
conjunctuur, bij een minder gunstige arbeidsmarkt dergelijke toeslagen, 
welke in wezen tot het reële loon behoren in te trekken. Zij zullen dat 
doen, zonder dat gesproken zal worden van het geven van loonsverlagin
gen. De loonopbouw is door het patronaat bewust ingevoerd met het oog 
op de toekomst. Het is van groot belang dat dergelijke premiën in het 
wekelijkse loon wordt opgenomen. Dat zal tevens voor de arbeiders bij 
ziekte, ongeval en werkloosheid veelvuldig van groot gewicht zijn. 

Indien de arbeidersklasse van de thans nog heersende drukte in de 
meeste bedrijfstakken geen gebruik maakt, zal zij in een nog nadeliger 
positie komen te verkeren als de conjunctuur omslaat. 

* 
Dit is in enige hoofdtrekken het standpunt van de communisten ten 

aanzien van het loonbeleid, dat in de afgelopen jaren in ons land is 
gevoerd. Wij zijn dus niet tegen geleide loonpolitiek op grond van een 
oppositie tegen het merendeel van het regeringsbeleid en de houding 
van de z.g.n. erkende vakcentrales, maar alleen op grond van de toe
passing van de "geleide" loonvorming, die de belangen van de arbeiders 
ernstig tekort deed. 

Zo is het ook met de thans aan de orde zijnde "vrijere loonvorming". 
De door Romroe c.s. zo ijverig gepropageerde loonvorming beoogt op
nieuw de belangen van de arbeiders te schaden. De "geleide" loon
politiek dreigt thans tegen de grote ondernemers gericht te worden. 
Vandaar dat de communisten de arbeiders oproepen de geleide Loon
politiek te verdedigen en de verdere toepassing daarvan af te dwingen. 
De arbeidersklasse, haar politieke en economische organisaties, moeten 
eLke keer als de economische en of de politieke situatie zich wijzigen, 
zorgvuldig nagaan welke consekwenties dat meebrengt en in overeen
stemming daarmee handelen. Zij mag zich door geschreeuw van de 
vijanden of tegenstanders niet in de war laten brengen en ook niet 
door weifelingen in eigen rijen zich van het juiste pad laten dringen. 

De ervaringen met de loonpolitiek tonen onweerlegbaar aan, dat het 
standpunt van de communisten en de EVC-ers ten aanzien daarvan, 
volkomen juist was en is. Zij hebben vooral ook de houding van de 
leiding van het NVV in deze ernstig gekritiseerd, omdat de houding 
van het NVV-bestuur ten aanzien van de na-oorlogse loonvorming, de 
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arbeiders veel schade gebracht heeft. De opvatting van de NVV-leiding, 
dat beperking van de looneisen tijdens een goede conjunctuur de arbei
dersklasse een "stabiel" loonpeil zou verzekeren, ook bij een dalende 
conjunctuur, is een illusie gebleken. 

De politiek van de EVC en van de communisten, zowel in het ver
leden als thans, ten aanzien van het loonbeleid in ons land, is volkomen 
juist gebleken en geheel in overeenstemming met de belangen van de 
arbeiders. De verkregen ervaringen moeten voor de arbeiders een 
aanleiding zijn om een eensgezind front te vormen op het gebied van 
de vakbeweging voor de toepassing van de geleide loonpolitiek en de 
verdediging daarvan bij een eventuele crisis. 

Hierbij is het tot stand brengen van de eenheid van de vakbeweging, 
door fusie van de EVC met het NVV op grondslag van de vakbonds.. 
democratie, de beste waarborg voor de versterking van de positie van 
de arbeidersklasse tegenover de "vrije" loonpolitiek van de onder
nemers. 

Daarom streden de communisten en EVC-ers tegen de gevolgen van 
de "geleide" loonpolitiek en roepen zij thans de arbeiders op tegen de 
.,vrijere" loonpolitiek. In deze strijd is de eenheid van de arbeiders
klasse in de bedrijven en op de bouwwerken versterkt geworden en is 
het klassebewustzijn gegroeid. In de achter ons liggende 10 jaren heb
ben de arbeiders en andere werkers veel, zeer veel ervaringen op
gedaan. 

JAAP BRANDENBURG 
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De absolute verarming 

De "manager" -ziekte is een arbeidersziekte 

Sedert enige jaren maakt in de ,.betere kringen" een nieuw modewoord opgang 
- de ,.manager" -ziekte. Meestal denkt men daarbij aan een algemene directeur 
van een groot bedrijf of aan een ondernemer, die met een hartkwaal in het 
ziekenhuis ligt omdat hij zich overwerkt heeft door zich van de ene conferentie 
naar de andere te haasten. Ongetwijfeld zijn er in alle beroepen mensen die aan 
hartkwalen lijden of die zich door overwerken een hartziekte op de hals gehaald 
hebben. De burgerlijke kranten en tijdschriften, die over het algemeen weinig 
over beroepsziekten schrijven, wijden daarentegen uit over de ,.manager" -ziekte 
l:!n doen blijkbaar hun best de ,.manager" als een slachtoffer van zijn beroep voor 
te stellen, met wie men bijzonder veel medelijden moet hebben. De wetenschap 
denkt er anders over. 

De Spaanse cardioloog P. Sandro heeft aangetoond, dat de industrie-arbeider 
zowel absoluut als relatief het grootste percentage van de in de hele wereld 
waargenomen toeneming van hartziekten op zijn rekening heeft. Dat is geen toeval. 

Op het tweede Oostenrijkse congres voor arbeidsgeneeskunde toonde de be
kende professor in de arbeidstherapie Koelsch uit West-Duitsland aan, dat de 
algemeen erkende beroepsziekten door een reeks andere factoren werden ver
meerderd, die hij ,.algemene beroepsin vloeden" noemt. Wat hun betekenis 
betreft voor een beschadiging van het hart en van de bloedsomloop zijn deze 
echter zeer veel belangrijker dan vele andere omstandigheden, die tot de bekende 
speciale ziekten in verschillende beroepen leiden. Prof. Koelsch verwijst naar de 
,.rij-ziekte." Dat is het gevolg van de lange weg van en naar het werk. De ge
middelde arbeider moet zeer vroeg op staan, haastig slokt hij iets naar binnen, 
in slechts enkele gevallen heeft hij de tijd om rustig te ontbijten, dan moet hij 
met de tram en in vele gevallen met de trein naar zijn bedrijf rijden. Iedereen 
weet uit eigen ervaring hoe dat gaat. De tram- of treinwagens zijn stampvat 
meestal moet de arbeider de weg staande afleggen. Ook de fiets veroorzaakt een 
aanzienlijke lichamelijke inspanning, waaraan me,n nog het gevaar van ongelukken 
met een motorfiets kan toevoegen. Dus begint de arbeider zijn werkdag met 
lichamelijke inspanning. Maar dit jachten moet hij elke dag over zich heen laten 
gaan. Dit leidt, zoals door de wetenschapsmensen is vastgesteld, tot een voort
durende lichamelijke en geestelijke overbelasting, en het heeft bij vele mensen 
schadelijke gevolgen voor het hart, de bloedsomloop en het zenuwstelsel gehad. 
Als verdere factoren voor de ,.algemene beroepsinvloeden" noemt prof. Koelsch 
het ploegenstelsel, en als bijzondere inspanning de nachtarbeid. Bovendien de 
dubbele arbeidstaak van de buitenshuis werkende vrouw. De artsen zijn van 
mening dat al deze factoren zeer dikwijls tot zware hartziekten leiden. 

Dit alles geldt echter slechts voor een gewone achturige werkdag. Maar in 
alle kapitalistische landen zijn de arbeiders gedwongen voortdurend overuren te 
maken, als zij een enigszins menswaardig inkomen willen hebben, waarmee zij 
hun gezinnen kunnen onderhouden. Het is bekend dat de arbeid onder ongunstige 
omstandigheden, die dikwijls niet te vermijden zijn, zoals een vochtig-warme 
omgeving, droge hitte, stof, het hanteren van vergiften enz. een grotere vatbaar
heid voor hart- en bloedsomloopziekten ten gevolge hebben. Het spreekt vanzelf 
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dat al deze factoren samen met de "algemene beroepsinvloeden" een zoveel 
noodlottiger uitwerking hebben naarmate de mens langer aan deze arbeidsinspan
ning is blootgesteld, d.w.z. hoe meer overuren hij maakt. De stijgende intensive
ring van de arbeid, het ontbreken van voldoende rusttijden, de Zaterdag- en 
Zondagsarbeid verhogen de vatbaarheid en veroorzaken een blijvende bescha
diging van het hart, de bloedsomloop en het zenuwstelsel. 

Het laatste jaaroverzicht van het Weense ziekenfonds toont met ontstellende 
duidelijkheid de gevolgen van het afjakkeren met overwerk aan. In de jaren 1951 
tot 1953 zijn de sterfgevallen bij arbeiders ten gevolge van hartziekten van 32 op 
il % gestegen; bij kantoorpersoneel van 32 op 48% en bij pensioengerechtigden 
van 22.5 in 1948 op 54.8% in 1953. Men moet daarbij in aanmerking nemen 
dat een steeds groter aantal van de pensioentrekkers hun pensioen niet krijgt 
wegens de bereikte ouderdomsgrens, maar wegens vroegtijdig ingetreden 
mvaliditeit. 

Zoals men ziet is de z.g. "manager"- of bedrijfsleidersziekte in de allereerste 
plaats een arbeidersziekte, die veroorzaakt en verergerd wordt door de inten
sivering van de arbeid en het langdurige overwerken. 

DR. WALTER FREUDMANN 

Uit een uitvoerige brief van J. K., te Den Haag, die hij schreef naar aanleiding 
van de artikelen van J. de Leeuwe in de augustus- en septembèr-afleveringen 
van ons tijdschrift over de absolute verarming, lichten ,..,.iJ de volgende vragen 
en tegenwerpingen: 

J. de L. komt in zijn artikel van sPr·""mber met cijfers over het verminderde 
1.•erbruik van sommige artikelPq d:l's boter, vlees, enz. Daar bewijs je niet mecl 
.:Jat er absolute verarming·;.,. In plaats van boter kun je ie-ts anders kopen of doen, 
e:en wasmachine !r. urnfiets enz., terwijl je er ook voor naar Warschau kunt gaan. 

Het , crminderde gebruik van zulke zaken als boter, eieren, ka<>c, vlees bewijst 
.,.eJ degelijk dat de levensstandaard verlaagd is. In het algemeen heeft u naluurlijk 
gelijk: De vermindering van het verbruik van een bepaald soort voedsel of ge-
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bruiksvoorwerp hoèft niet op verarming te wijzen. Maar de vermindering van een 
hele groep hoogwaardige levensmiddelen wèl. Het eerste kan als een verandering 
in de levensgewoonten worden gezien, het tweede niet. 

Dat de vrouw uit werken gaat, hoeft op zichzelf ook niet op absolute ver~ 
arming te wijzen. De vrouwenarbeid neemt na elke oorlog toe. 

Indien de arbeiders voldoende zouden verdienen, dan zou er zelfs bij grote 
arbeidsschaarste niet zo'n aandrang tot het verrichten van overwerk en van 
arbeid door vrouwen zijn, als thans het geval is. Het is immers een feit, dat er 
een natuurlijke tegenzin tegen beide soorten arbeid bestaat in ons stelsel, ontstaan 
in een strijd van tientallen jaren voor verkorting van werktijd en tegen de 
vrouwenarbeid. Maar afgezien daarvan hebben wij juist een objectieve verklaring 
voor de toegenomen vrouwenarbeid in de cijfers over de ontwikkeling van het 
reële loon, in de door u genoemde artikelen. 

Ik vind dat De Leeuwe naar het pessimisme en defai·tisme zweemt. Hij haalt 
Marx aan, die zegt: ,.De arbeidersklasse mag niet vergeten ... dat zij de dalende 
beweging vertraagt maar niet haar richting verandert." i'W.oet het dan per se een 
dalende beweging zijn? Sinds 1900 zijn we -toch absoluut vooruitgegaan, al gingen 
we sinds 1938 achteruit . .. Men krijgt de indruk dat de absolute vararming niet 
tegen te houden is. 

Met pessimisme of defaitisme hebben deze feiten niets te makem. Marx zegt 
in Loon, prijs en winst: "De algemene strekking van de kapitalistische produktie 
is, dat de gemiddelde loonstandaard niet hoger maar lager wordt." 

Het gaat hier om een objectieve wet. De loonstrijd kan die wet niet opheffen, 
maar zijn werking verzachten of tijdelijk en plaatselijk buiten werking stellen. 
Maar de loonstrijd is onontbeerlijk, omdat de arbeidersklasse zonder die strijd in 
een verpauperde massa zou veranderen, die niet in staat is om haar strijd voor 
het hoofddoel, de afschaffing van het loonstelsel, te voeren. 

Aangezien het slechts "de algemene strekking" van het stelsel is, de gemiddelde 
loonstandaard te verlagen, houdt dit ook in, dat verbeteringen bereikt kunnen 
worden. De feiten van het stelsel onder ogen zien, zoals Marx gedaan heeft, 
betekent niet pessimisme preken, maar het betekent juist een stimulans voor ons 
om onze strijd voor de vervanging van het huidige stelsel door het socialisme 
te versterken. 

De absolute verarming is niet overal even groot. De Nederlandse arbeiders~ 
klasse, of delen daarvan, hebben daar inderdaad van geprofiteerd. Een deel van 
de koloniale winsten - vergroting van de absolute verarming in de koloniale 
gebieden - is haar ten goede gekomen. Maar ook moet hierbij bedacht worden, 
dat dit - voor zover de massa der arbeiders haar positie heeft kunnen verbeteren 
- alleen door strijd bereikt is. 

Ik geloof dat de zaak zà gesteld moet worden: Onder het kapitalisme is het 
niet moge/ijle goed te leven. Maar er is een grens, en die kan ook bouen het peil 
van de absolute verarming liggen. 

Wij zijn het niet eens met uw formulering dat de grens van de daling van het 
levenspeil "boven het P"il van de absolute verarming" kan liggen. Nee, die grens 
staat nauwkeurig vast. Het i". zoals Marx gezegd heeft, "het fysieke element," 
en dit houdt in dat de grens, waaru...rl,.er de waarde van de arbeidskracht niet kan 
dalen, bepaald wordt door de hoeveèlhud nl).misbare "levensmiddelen," die de 
arbeidersklasse in staat stellen haar fysiek ncst~"tl. voort te zetten, te blijven 
bestaan en zich uit te breiden. 

J. de L. schrijft da·t het werklozenleger wordt vergroot met kleine m'<krnemers. 
Dat is in tijden van werkloosheid wel zo, maar nu op dit moment ook? Hij lijkt 
'"~ hier wat te overdrijuen. 
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De wet van de absolute verarming is een algemene wet, die geldt voor het 
hele stelsel. dat een wereldstelsel is. Wanneer er dus in een bepaald land op een 
bepaald tijdstip een element als de massale werkloosheid of de verproletarisering 
van delen van de middenstand ontbreekt (zoals nu in ons land het geval is) 
moeten wij denken aan wat Marx gezegd heeft over de ,.algemene strekking" van 
het stelsel. die deze verschijnselen veroorzaakt. Voor een goed begrip van de 
wet moet men niet naar een bepaalde toestand kijken, maar de hele cyclus van 
de kapitalistische economie onder ogen zien. 

Betekent de vergroting van de export niet een vergroting van de verarming 
L'Oor de arbeidersklasse? Elke verhoging van de binnenlandse koopkracht zou de 
export doen afnemen ... Hoe hoger de export, hoe armer het volk en hoe hoger 
de winst van ondernemers en exporteurs. 

Vergroting van de export kan, maar behoeft geen vergroting van de verarming 
te betekenen. Indien de toegenomen binnenlandse behoefte grotere importen nodig 
maakt, moet b.v. ook meer geëxporteerd worden. In dit geval kan dit - maar 
weer: het hoeft niet - zelfs verbetering van het levenspeil inhouden. Dat echter 
de export thans ten koste van het levenspeil der massa vergroot wordt, staat ook 
vast. Dus nogmaals: het is in het algemeen niet juist om te zeggen: ,.Bij elke 
exportstijging moet de binnenlandse afzet teruglopen". 

Overigens is het wel bekend, dat een belangrijke groei van de export in de 
Sowjet-Unie en de Volksdemocratische landen gepaard ging en gaat met een 
stijging van het levenspeil. Terwijl in deze landen de stijgende binnenlandse handel 
juist een teken van een groeiende economische welvaart is, onderkennen wij 
echter in de stijging van de uitvoer van een reeks kapitalistische landen reeds de 
t.<>kenen van overproduktie en verscherpte concurrentie op de internationale 
markt. 

Tenslotte wijzen wij er op, dat uit de vele en interessante vragen van J. K. 
wel blijkt, hoe groot de belangstelling van onze lezers voor het ingewikkelde en 
lang niet eenvo.udige vraagstuk van de absolute verarming is. Wij zullen gaarne 
Vt~:.rdere vragen beantwoorden. 

Trollik a 
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HEINRICH HEINE 
een eerlijk soldaat 

"!eh bin das Schwert, ich bin die Flamme." 
De 17de van deze maand is het 100 jaar geleden, dat in Parijs, in ballingschap, 

de Duitse dichter Heinrich Heine overleed ~· een van de grote genieën, die de 
mensheid in haar vrijheidsstrijd heeft voortgebracht. 

Weinige sterfdagen zullen als deze door zovelen met zo'n grote ontroering 
worden herdacht en de arbeidersbeweging zal daarbij de eerste zijn om te ge~ 
tuigen van haar liefde en dankbaarheid tegenover deze man -. die zelf vervolgd 
door tegenspoed, ziekte en de wraakzucht van de reactie - de mensheid zoveel 
schoonheid schonk, inspiratie en perspectief op haar moeilijke weg naar de 
bevrijding. 

Heinrich Heine: Hij liet de zwaarlijvige Duitse taal dansen als een betoverende 
ballerina, uitdagend al wat lelijk, huichelachtig en vals is. Maar ook als een 
zweep, die met striemende spot neerdaalde op die klasse van mensen, die naar 
het dichterwoord de wolven zijn van de andere mensen; de wolven in "schwarze 
Röcke, seidne Strümpfe", in bankiersjacquet, in Pruisisch uniform en in gewijde 
schaapsvacht. 

De striemen, welke Heine hen met zijn vlijmscherpe zweep op de rug tekende, 
zijn nooit genezen. 

Men kan er zeker van zijn, dat hun haat tegen de dichter op diens lOOste 
sterfdag niet minder groot is dan destijds, toen ze hem voor onzedelijk en immo~ 
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Heinrich Heine werd op 13 december 1797 in Düsseldorf geboren uit het 
huwelijk van de textielwinkelier Samson Heine en Betty van Geldem, de 
dochter van een arts. Hij werkte een tijdlang op het bankierskantoor van 
zijn oom Salomon Reine in Hamburg en studeerde daarna rechten in Bonn, 
Gbttingen en Berlijn. Zijn eerste verzenbundel "Droombeelden" publiceerde 
hij in 1817. Daarna kwamen "Romancen", "Sonetten", "Lyrisch intermezzo", 
"De thuiskomst", "De Harzreis", "De Noordzee", "Nieuwe lente" "Diver
sen", "Romanzen", "Tijdgedichten", "Duitsland, een wintersprookje", "Atta 
Troll", "Romanzero", "Hebreeuwse melodieën", "Poëtische naoogst" - dit 
alles volgens de benamingen, die Reine zelf aan latere bundels gaf. 

Zijn meest bekende werken in proza zijn zijn studies over Duitsland, zijn cor
respondenties uit Frankrijk voor de Augsburger "Allgemeine Zeitung" (la
ter gebundeld in "Lutetia"), een groot aantal reisverhalen uit Engeland 
en Italië en novellen als de "Rabbi van Bacharach" en "De memoires van 
de heer Schnabelewopski". 

In 1831, na de Juli-revolutie van 1830, vestigde Heine zich in Parijs, waar 
hij later trouwde met een Frans verkoopstertje. 

In december 1835 verbood de Duitse Bondsdag de verspreiding van zijn 
werken omdat daarin de "bestaande sociale verhoudingen" werden gemin-
acht. · 

Reine leefde in ballingschap in moeilijke financiële omstandigheden. 
Een steeds erger wordende roggemergaandoening kluisterde hem in 1848 

voorgoed aan het ziekbed. Blind en verlamd schreef hij nog tal van gedichten
en voorwoorden bij uitgaven van zijn werken. 

Hij ligt begraven op Père Montmartre in Parijs, naast zijn vrouw Mathilde. 
De stad Wenen heeft een monument met een wit marmeren buste van de 
dichter op het graf geplaatst. 



(Volgens portret van Gasset) 

Heinrich Heine 

reel uitkreten, toen ze hem uit Duitsland verbanden, toen ze hem onder Wilhelm 
verboden en onder Hitier verbrandden. 

Hartstochtelijk bemind, hartstochtelijk gehaat - ook nu nog, na 100 jaren; de 
breedste erkenning van zijn onsterfelijkheid. 

* I 

Als men Heine een romanticus noemt dan is dit toch niet meer dan een opper~ [i, 
vlakkige aanduiding van zijn aparte plaats in de wereldliteratuur. Het kenmer~ I 

kende in de toon van zijn dichterlijke en journalistieke werk is de trieste klank 
op de achtergrond, die soms plotseling de jubelende melodie overstemt en dan 
de overrompelende overgangen veroorzaakt van enthousiasme in neerslachtigheid, 
van haat in schijnbare onverschilligheid, van dweperij in cynisme. 

Wie eenmaal met dit geheimzinnige wezen van de dichter heeft kennis ge~ 
maakt, voelt zich onweerstaanbaar getrokken naar de tijd, waarin deze leefde en 
zijn gedachten vormde. En daar moet inderdaad de oplossing van het raadsel 
worden gezocht. 

Het was de eerste helft van de vorige eeuw, de puberteit van het kapitalisme. 
Dit nieuwe maatschappelijke stelsel bracht een omwenteling teweeg in de uit het 
feodalisme ontwaakte wereld. Een paar cijfers slechts: van 1831 tot 1847 nam 
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het aantal stoommachines in Frankrijk toe van 616 met 10.000 Pk tot 4853 met 
61.000 Pk. Ideologisch ging dit gepaard met de opkomst van het liberalisme. 

Het in 36 vorstendommen verdeelde Duitsland nam echter nauwelijks deel aan 
deze ontwikkeling; het kon maar niet loskomen uit de verstikkende greep van 
het feodalisme. 

Dit Duitsland was het vaderland van Heine, de dichter, de ziener. Zijn 
pantheïstische, aesthetische wereldbeschouwing - men leze zijn "geloofsbeken
tenis" in zijn tekening van Spinoza ("Geschiedenis van de godsdienst en de 
philosophie in Duitsland") - en zijn meer intuïtief dan wetenschappelijk ver
kregen inzicht in de ontwikkelingsgang van de mensheid, gaven hem de zekerheid, 
dat deze zou worden bekroond met de bevrijding: De mens zou worden bevrijd 
van gebrek, van onderdrukking en uitbuiting, van vrees, van ondeugd, van alles 
wat lelijk is. Alle mensen zouden goden worden en in een wereld van overvloed 
genieten van het rijke, mooie leven. 

In de "Romantische school," ( 1833) zegt Heine: "Wij hebben de velden op
gemeten, de natuurkrachten gewogen, de industriële middelen berekend; en zie, 
wij hebben ontdekt, dat deze aarde groot genoeg is; dat zij eenieder voldoende 
plaats biedt om er het huisje van zijn geluk op te bouwen; dat deze aarde ons 
allen fatsoenlijk kan voeden, als wij allen werken en niet de een op kosten van 
de ander wil leven; en dat het niet nodig is de grotere en armere klasse naar de 
hemel te verwijzen." 

Dit is de grondgedachte in zijn werk, die hem zelfs in zijn laatste levensjaren, 
de jaren van smartelijke ziekte, in zijn "matras-graf," tot de heerlijkste poëzie en 
het klaarste proza inspireerde. 

Met dit ideaal voor ogen zong Heine in "Duitsland, een wintersprookje" 
( 1844), het prachtige loflied op de toekomst der mensheid: 
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Ein neues Lied, ein besseres Lied, 
0 Freunde, will ich euch dichten! 
Wir wollen hier auf Erden schon 
Das Himmelreich errichten. 

Wir wollen auf Erden glücklich sein, 
Und wollen nicht mehr darben; 
V erschlemmen soll nicht der faule Bauch, 
Was fleiszige Hände erwarben. 

Es wächst hienieden Brot genug 
Für alle Menschenkinder, 
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, 
Und Zuckererbsen nicht minder. 

Ja Zuckererbsen für jedermann. 
Sobald die Schoten platzen! 
Den Himmel überlassen wir 
Den Engeln und den Spatzen. 

Die Jungfer Europa ist verlobt 
Mit dem schönen Geniusse 
Der Freiheit, sie liegen einander im Arm, 
Sie schwelgen in usten Kusse. 



Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied, 
Das bessere, das neue! 
In meiner Seele gehen auf 
Die Sterne der höchsten W eihe 

Begeisterte Sterne, sie lodern wild, 
Zerflieszen in Flammenbächen -
lch fühle mich wunderbar erstarkt. 
lch könnte Bichen zerbrechen! * 

* Geestdriftig begroette Heine dus de ontwikkeling van zijn tijd en hij haatte 
de feodale achterlijkheid van zijn vaderland, belichaamd in het Pruisendom. 

Terzelfdertijd echter zag hij, dat het kapitalisme de mensheid niet zou be
vrijden. Met het kapitalisme kwam een nieuwe heersende klasse aan de macht. 
die de massa der mensen net zo uitbuitte als de feodale wolven het deden. 

In 1839. in zijn boek .. Ludwig Börne" zegt Heine naar aanleiding van de 
Franse Juli-revolutie van 1830: .. Zo is het al sedert onheuglijke tijden: Niet voor 
zichzelf heeft het volk gebloed en geleden, maar voor anderen. In Juli 183,0 
bevocht het de overwinning voor deze bourgeoisie, die net zo min deugt als de 
adel, welke zij opvolgde met hetzelfde egoïsme. Het volk heeft met zijn over
winning niets gewonnen dan nieuwe en grotere nood. Maar weest ervan over
tuigd, als weer de stormklok wordt geluid en het volk naar het geweer grijpt. 
dan zal het voor zichzelf vechten en het verdiende loon verlangen!" 

In Engeland had de toen 31-jarige dichter in 1828 reeds gezien wat kapita
lisme was. Londen leek hem .. een Beresinabrug, waar ieder in de waanzinnige 
angst om zijn leven een beetje te rekken, zich een weg zoekt te banen, waar de 
brutale ruiter de arme voetganger vertrapt, waar hij, die ter aarde valt, voor. 
altijd verloren is, waar de beste kameraden ÇJevoelloos voort ijlen, de een over 
het lijk van de ander, en waar duizenden, die zich tevergeefs aan de planken van 
de brug wilden vastklampen, in de koude ijskelder van de dood neerstorten." 

Vol toorn schrijft hij over de negervervolgingen in het jonge. kapitalistische 
Amerika, , deze monsterachtige gevangenis der vrijheid," .. dit door God ver
vloekte land. waarvan ik eens hield, toen ik het nog niet kende." 

En dan is er dat meedogenloze gedicht, .. Het Slavenschip" van de Hollandse 
Superkargo Mijnheer van Koek," die zijn levende lading op het dek laat dansen, 

omdat de sterfte in het ruim zo groot ls geworden, en die met gevouwen handen 
voor de fokkernast staat te bidden: .. Om Christus' wil, spaar toch o Heer, het 
leven der zwarte zondaars: Vertoornen zij U, gij weet het toch. zij zijn zo dom 
als runderen. ~ Spaar toch hun leven. om Christus' wil, die voor ons allen is 
gestorven: Want blijven mij niet over 300 stuks, dan is mijn handel bedorven." 

* .,Een nieuw lied, een beter lied, o vrienden, wil ik U dichten! Wij willen hier 
op aarde reeds, het hemelrijk vestigen. Wij willen op aarde gelukkig zijn, en willen 
geen gebrek meer lijden; de luie buik mag niet verbrassen wat vlijtige handen ver
wierven. Er groeit hier beneden brood genoeg voor alle mensenkinderen; ook 
rozen en mirten, schoonheid en genot, en suikererwten niet minder. Ja suiker
erwten voor iedereen, zodra de peulen openspringen. De hemel staan we af aan 
de engelen en de mussen ... De maagd Europa is verloofd met de schone bescherm
engel der vrijheid; zij liggen in elkaars armen en zwelgen in hun eerste kus ... 
3en bruiloftslied is mijn lied, het betere, het nieuwe! In mijn hart vlammen de 
st<!rren der hoogste wijding op. Bezielde sterren, zij laaien wild, vloeien uiteen in 
vlammenstromen - Ik voel me wonderbaarlijk versterkt, ik zou eiken kunnen 
breken!'" 
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Hdne haatte de bourgeoisie, die de door het volk op het feodalisme bevochten 
vrijheid gebruikte om het volk te onderdrukken en uit te buiten, erger dan ooit 
een heersende klasse het had gedaan en met een verachtelijke huichelarij. 

Na zijn Engelse reis schreef hij aan zijn vriendin V arnhagen van Ense, dat 
hij de aristocratische bourgeoisie nog veel meer haatte dan adel en kerk. Want, 
zo zei hij, "ik weet heel goed, dat de revolutie alle sociale belangen omvat en 
dat adel en kerk niet haar enige vijanden zijn." 

* Hier ligt, menen wij, de verklaring voor Heine's bitterheid, die vaak als gal 
- tot zelfs in zijn fijnste, als rozenboeketjes geurende verzen doordruppelt. 

Hij wilde een hemel op aarde voor alle mensen. Hij vocht in de voorste rijen 
voor de vooruitgang, voor de bevrijding van zijn land en van de wereld uit de 
macht van het feodalisme. Maar het resultaat van die strijd was, dat de bour
geoisie, de verachtelijke spitsburgerklasse aan de macht kwam. 

Aan het einde van zijn leven ziet hij zichzelf als het "Enfant perdu," de 
eenzame soldaat, die op een "verloren post in de vrijheidsoorlog dertig jaar lang 
trouw heeft stand gehouden": 

Ich kämpfte ohne Hoffnung, dasz ich siege, 
Ich wuszte, nie komm ich gesund nach Haus.* 

Heine miste het wetenschappelijke inzicht van zijn vrienden Marx en Engels, 
die rustig de lange weg naar het doel uitstippelden en zich niet door de obstakels 
het zicht op de route lieten ontnemen. 

Utopist, die hij was, neigend naar het Saint Simonisme, stond hij vreemd 
tegenover het geduldige, theoretische en practische organisatiewerk. 

De omgang met het volk, waarvoor hij streed, met de arbeidersklasse van die 
tijd, vermeed hij. Hun ellendige leven kwetste zijn aesthetische gevoelens, hun 
primitieve strijdmethoden (het was in die tijd, dat bij hongerdemonstraties machi
nes werden vernield) stonden hem tegen. 

Hoe ver was dit alles nog verwijderd van de wereld zoals hij die zag komen 
- een wereld van vrije en bewuste mensen, van mensen als goden uit de 
Griekse oudheid. 

Vurig strijder voor de "goddelijke rechten van het volk" kon hij het de hand 
niet drukken, zonder daarna behoefte te gevoelen deze te wassen ("Bekentenis
sen"- 1854). 

In deze "Bekentenissen" vertelt hij van zijn ontmoeting met de kleermaker 
W eitling, een bekende Duitse Communist, die hem met "weerzinwekkende ver
trouwelijkheid" van de Pruisische gevangenissen vertelde en van de ketens, 
waarin men hem had geklonken. 

"Niet de vrees voor het spreekwoord ,mee gevangen, mee gehangen' -
nee, veel meer het naast elkaar gehangen worden schrok mij af. 

Zonderlinge tegenstrijdigheden in de gevoelens van het menselijke hart! 
Ik, die eens in Münster met vurige lippen de reliquien van de kleermaker 
Jan van Leiden kuste en de ketens, die hij heeft gedragen en de tangen, 
waarmee men hem heeft geknepen en die men vandaag de dag nog voor 
het stadhuis in Münster bewaart - ik, die de dode kleermaker enthousiast 
vereeerde; ik had een niet te overwinnen afkeer van de toenadering tot de 
levende kleermaker, tot de man, die toch een apostel en martelaar was 
voor dezelfde za.ak, waarvoor Jan van Leiden, koning van Sion, roemvolle 
gedachtenis, heeft geleden. Ik weet dit verschijnsel, deze dwaling van het 

* "Ik streed zonder hoop, dat ik zou winnen - Ik wist, nooit kom ik gezond 
naar huis." 
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menselijk verstand, niet te verklaren en ik volsta hier met het feit vast 
te stellen, hoe ongunstig en hard ook de uitleg zal zijn, die aan een der
gelijke bekentenis zal worden gegeven." 

Maar Heine heeft bij al deze "dwaling van het menselijke verstand" nooit 
misgetast als hij stelling moest kiezen in de strijd. Hij staat in elk gevecht aan 
de zijde van het door de nieuwe heersende klasse onderdrukte volk. 

In zijn beroemde gedicht "De wevers" slingert hij de uitbuiter en moordenaar 
van de Silezische wevers, het Duitsland der Pruisen, zijn "drievoudige vloek" 
in het gezicht: "Vervloekt zij de koning, de koning der rijken, die onze ellende 
niet wilde verzachten, die de laatste stuiver uit ons perst en ons als honden laat 
neerknallen." 

"De wevers" is van 1844. In dit jaar werkte Heine nauw samen met Marx en 
En3els aan het blad de "Vorwärts," dat zij - alle drie ballingen - in Parijs 
uitgaven. Ze bezochten elkaar vank en hun namen stonden onder elkaar op de 
lijst van Duitse revolutionairen, van wie de Pruisische gezant de uitwijzing uit 
Frankrijk eiste. 

Marx heeft Heine ook verdedigd tegen de aanvallen van Ludwig Börne, die de 
dichter diens scepticisme tegenover de burgerlijke Duitse republikeinen verweet 
en zei, dat hij wankelmoedig was en daardoor hinderlijk in de strijd. 

Er is helaas slechts één brief van Heine aan Marx bewaard gebleven, een 
brief, die Heine einde 1844 tijdens een kort verblijf in Hamburg schreef en 
waarin hij Marx vraagt in de "Vorwärts" een en ander te publiceren uit zijn 
pas gereed gekomen werk "Duitsland, een wintersprookje." 

In dit reisverhaal in verzen vernietigt Heine het reactionaire Pruisendom. Alles 
wat achterlijk en lelijk is in zijn vaderland rijgt hij aan de vlijmscherpe degen 
der satire. 

Met profetische blik ziet hij de toekomst van Duitsland, het Duitsland van 
de komende 100 jaar. Hammonia, de godin van Hamburg, toont hem de stoel 
van Karel de Grote. In de zitting is een opening en daaronder een pot. En in die 
pot ziet Heine Duitslands toekomst, hij ruikt haar. "Het was alsof men de mest 
uit 36 beerputten veegde ... " 

Hoe donker het er in zijn vaderland ook uitzag - dit ,.land van raadsels en 
van smarten" - in de toekomst zag de dichter de dageraad der bevrijding. Hij 
zong zijn "neues Lied," zijn "besseres Lied" en Engels schreef enthousiast in 
.. The new moral world": "Heinrich Heine, de grootste van alle levende Duitse 
dichters, heeft zich bij ons aangesloten en een bundel politieke verzen gepubli~ 
ceerd, waarin op een aantal plaatsen het socialisme wordt gepredikt." 

* Heines verhouding tot de communistische beweging, of liever, zoals hij deze 
zag in zijn "dwaling van het menselijke verstand", is kenmerkend. 

In zijn correspondenties uit Frankrijk en in ,.Bekentenissen" spreekt hij als zijn 
overtuiging uit, dat aan de communisten de toekomst behoort. 

Maar hij is bang voor die toekomst. Hij vreest, dat de communisten zijn 
laurierbossen zullen kappen om er aardappelen in te poten, de lelies en de rozen 
als nutteloze planten zullen uitroeien, de nachtegalen verjagen en dat ze van het 
papier, waarop zijn gedichten zijn gedrukt, zakjes zullen maken, om er tabak en 
koffie in te verpakken ... 

Zo dacht hij een paar maanden voor zijn dood, nadat hij acht jaar lang 
verlamd en verblind en met hevige pijnen in zijn .. matras-graf" had gelegen . 

.. En toch," zo vervolgt hij in het voorwoord bij de Franse uitgave van zijn 
boek Lutetia, "en toch, ik beken het vrijmoedig, oefent dit Communisme ... op 
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mijn geest een toverkracht uit, waartegen ik mij niet verzetten kan: Twee stem
men verheffen zich in mijn gemoed ten zijnen gunste ... Ik word er door beheerst 
en geen banwoord kan hen bedwingen ... De eerste van deze stemmen, is de 
stem van de logica . . . Als ik de stelling niet kan weerleggen, dat alle mensen 
het recht hebben om te eten, dan moet ik mij aan alle consequenties daarvan 
onderwerpen ... Ik roep het uit: Zij is allang berecht en veroordeeld, deze oude 
maatschappij. Moge zij krijgen wat zij verdient! Moge zij verbrijzeld worden, 
deze oude wereld, waarin de onschuld ten onder ging, de zelfzucht gedijde, waarin 
de mens werd uitgehongerd, door de mens! Mogen zij van de bodem tot de top 
vernietigd worden, deze bepleisterde graven, waarin de leugen en de aarecht
vaardigheid huisden. En gezegend zij de kruideaier, die van mijn gedichten zakjes 
zal maken om er koffie of tabak in te doen ... 

De tweede der gebiedende stemmen . . . is de stem van de haat, de haat, die 
ik koester tegen een partij, wier verschrikkelijkste tegenstander het Communisme 
is en die om deze reden onze gemeenschappelijke vijand is. 

Ik spreek hier over de partij van de zogenaamde vertegenwoordigers der 
Duitse nationaliteit, deze valse patriotten, wier vaderlandsliefde slechts bestaat 
uit primitieve afkeer van de vreemdelingen en van de buurvolkeren, en die 
dagelijks hun gal, met name over Frankrijk uitspuwen. ~ 

Ja, deze overblijfselen of nakomelingen der Teutonen van 1815 ... ik heb hen 
mijn hele leven lang verafschuwd en bestreden. en thans, nu het zwaard de 
stervende uit de hand valt, voel ik mij getroost door de overtuiging, dat het 
Communisme, dat hen het eerst op zijn weg zal vinden, hun de genadeslag zal 
geven; niet met een kolfslag, maar met een gewone stap van zijn voet zal de 
reus hen vertrappen als een pad. Dat zal zijn entree zijn. 

Uit haat tegen de partisanen van het nationalisme zou ik bijna van de Com
munisten kunnen houden. Het zijn tenminste geen huichelaars, die het Christen
dom en de godsdienst slechts met de lippen belijden: De Communisten hebben 
weliswaar geen godsdienst (geen mens is volmaakt), de Communisten zijn zelfs 
atbcisten (wat beslist een grote zonde is), maar als voornaamste dogma belijden 
zij het meest absolute wereldburgerdom, een algemene liefde voor alle volkeren, 
een broederlijke gemeenschap van goederen tussen alle mensen - vrije burgers 
op deze aardbol." 

Na 100 jaar lezen we dit en we glimlachen bij de dwaze angst van de dichter, 
die toch ook moeilijk kon weten, dat in dat deel van zijn vaderland, waar de 
communisten inmiddels de leidende kracht zijn geworden, de mooiste lanen thans 
zijn naam dragen en zijn gedichten in millioenenoplagen worden gedrukt. 

Hij heeft niet geweten, dat zijn bezielende liederen na 100 jaar voor menigeen 
een wekroep zouden zijn om zich te scharen onder het zegevierend voortschrij
dende vaandel van de reus van het communisme en een bron van kracht in de 
strijd voor een wereld, waarin allen brood èn rozen in overvloed zullen bezitten. 

Op zijn lOOste sterfdag zal men de dichter eren met lauwerkransen en sommigen 
zullen daarbij graag de strijder in hem willen vergeten. Wij, communisten, zullen 
hem in de eerste plaats eren als soldaat in onze strijd en aldus handelen naar 
zijn wens: 

"De poëzie, hoe zeer ik haar ook beminde, was voor mij altijd slechts heilig 
speelgoed, en een gewijd werktuig voor hemelse doeleinden. Ik heb nooit grote 
waarde gehecht aan dichterroem, en of men mijn liederen prijst of laak•t, het kan 
me weinig schelen. Een zwaard echter zult gij op mijn grafzerk leggen, want ik 
was een eerliJk soldaat in de bevrijdingsoorlog van de mensheid." 

J. SNELLEN 
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De beide onderstaande gedichten werden geschreven door Nikos Belojannis, die 
in 1952 terechtgesteld werd. De gedichten zijn gericht aan zijn gezellin Helli 
Johannidou, die tegelijk met Belojannis ter dood veroordeeld werd, maar van wie 
het vonnis op het laatste ogenblik werd veranderd in levenslange gevangenisstraf. 
In de vrouwengevangenis van Casteros, waar zij nu nog is, werd haar zoon Nikos 
geboren, die zijn moeder maar eenmaal per maand een uur mag zien. 

MIJN I-IELLI 
I 

Tot in de diepten van mijn hart 
Daalde je af en bracht lafenis. 
Heerlijkheid die geen God gekend heeft 
Zon die de nacht doorboort 
Jij nam mijn hand en op dat ogenblik 
Wist ik dat een droom levend werd 
En dat ik je heer lang had gezocht. 

II 

Zoals een uitbundige lente op aarde 
Bloeit mijn hart voor jou. 
Alles om ons heen 
Schijnt zich op zijn zondags te toóien 
Vanaf de mimosa in onze straat 
Tot aan de wanden van onze cellen. 
Welke hemel zou niet schitteren van sterren 
Als onze liefde geen woorden kent. 

Aan Mignel de Cervantes 

in zijn eeuwige ballingschap 

Rein windomwaaid profiel, klaar beeld 
omkranst met woorden. 
Stem borend door de jaren heen, ons brengend 
van het verleden verre ademtocht. 
Tong die doorkruist het bos waar sluim'ren 
hun grote slaap voorbije eeuwen, 
die vaart hoog boven diepten van culturen, 
knekels van koninkrijken, 
tot stof gestoven priesterdom, 
lucht, aller wanen slijk en as. 
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--------·--·---------=-
Stem vastgebeten in de tijd, 
stem klinkend nu, 
stilstaande vaderlijke Guadalquivir 
die opvangt in zijn bedding beek 
en bergstroom, hemel ook en berg, 
de kudden en hun hoeders, wegen 
en wandelaars van denkbeelden vervuld, 
de glimlach en het bitterstreng gebaar 
van gans het Spaanse volk. 

Stem die de tijd doorklieft. , 
Verheven boodschapper der menseli,ike waardigheid. 
Klaroen van de rechtvaardigheid: 
Don Miguel machtig gij die gaat 
met diamantensproeiend keelgeluid 
sprekend van eeuw tot eeuw 
de lofspraak van de geest, 
verheven hooglied van de mens. 
Nagel uw eed nu vast, nagel opnieuw 
hem vast, hier, met het vurig grijpen van uw hand 
in 't grote hart van onze tijd. 
Van vuur doordring ons, 
span in ons de trots, 
voeg bij de toorn die in ons trilt 
het verontwaardigd vonken van uw ogenpaar. 
Verhef uw toornig hoofd en help 
tesaam met uw onsterfelijke zonen 
stuk te rammeien burchten van de schande, 
strekken de helpershand naar Don Quijote, de goede, 
gewond ons wachtend reeds, ons en gans Spanje. 

Leen ons uw hoogst geheven woordenschat 
om nu te zingen van het vaderland en van zijn strijd. 
Ruil nu met ons. Grijp onze Spaanse kreet 
nu in dit uur opdat 
uw woedend keelgeluid zich heft 
tegen der vreemdelingen kelen 
slechtend hovaardigheid die openbloeit 
in 't nieuwe wingewest: in Spain, 
uw vaderland. 
Ja, Miguel de Cervantes, dit ons grondgebied 
werd omgeruild tegen dood brengend bastion 
waaronder rust uw uitgebannen schim. 

GABRIEL GARCIA NAREZO 
(Vertaald door L. P. J. Braat) 
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OnderWijsproblemen in West-Europa 

Bij de beoordeling van de onderwijsvraagstukken in Nederland is het 
van belang een vergelijking te trekken met soortgelijke vraagstukken 
in andere landen van West-Europa. Een dergelijke vergelijking is ver
helderend voor het inzicht in de achtergronden en de vormen van de 
strijd voor verbetering van het onderwijs. 

Er zijn grote verschillen in politiek, sociaal, cultureel en onderwijs
organisatorisch opzicht tussen landen als Frankrijk, Italië, West-Duits
land, België, Luxemburg en Nederland. Deze verschillen mogen niet 
verdoezeld worden - wij maken van Europa niet een zelfde onverteer
bare hutspot, die de pleitbezorgers van de EDG en andere kwalijke 
zaken ons voor zetten. Er zijn echter ook belangrijke punten van over
eenkomst, waarvan wij er enkele noemen. 

Alle bovengenoemde landen zijn ingeschakeld in de Amerikaanse 
politiek van oorlogsvoorbereidingen. Dit brengt ernstige verslechtering 
van de sociale toestanden en afbraak van de cultuur, waaronder ook 
het onderwijs, met zich mee. Oorlogsvoorbereidingen gaan gepaard met 
aantasting van de democratische rechten en belemmering van vooruit- ' , 
strevend denken - naast verkrachting van democratisch kiesrecht en 
organisatievrijheid ook ondermijning van de democratische rechten op 
onderwijsgebied en onderdrukking van openbaar onderwijs. De Ame-
rikaanse politiek steunde in alle bovengenoemde landen op de klerikale, 
katholieke reactie. Daarom bezetten de klerikale partijen de belangrijk-
ste posten in de regeringen van deze landen; het is geen toeval, dat ge-
durende de belangrijkste jaren na de oorlog overal in West-Europa het 
onderwijsbeleid in handen was van vertegenwoordigers van de klerikale 
partijen. 

Zij waren het, die het onderwijsbeleid aanpasten aan de oorlogs
b-egroting. Wij kunnen het resultaat hiervan binnen het raam van dit 
artikel slechts met enkele karakteristieke gegevens aanduiden. 

In Italië heeft de regering in de periode 1946-1953 slechts 15% van 
het benodigde aantal klasselokalen gebouwd .... 85% bleven lucht
kastelen. Onder meer tengevolge hiervan waren ruim 100.000 leerkrach
ten werkloos en ontvingen twee miljoen (!) kinderen in de leerplichtige 
leeftijd in het geheel geen onderwijs - voorlopig hebben zij dus een 
toekomst als analfabeet voor zich .... 

In Frankrijk concludeèrde een door de regering ingestelde commissie 
van deskundigen, dat om het tekort aan schoolruimte het hoofd te 
kunnen bieden in een periode van vijf jaar een investering van 975 mil
jard francs nodig was. De regering stelde in antwoord hierop een be
drag beschikbaar van .... 84 miljard francs. 

In West-Duitsland bestaat een ernstig tekort aan leerkrachten. In 
Westfalen alleen al bedroeg dit tekort in 1953 niet minder dan 10.000 
onderwijzers .... Verontrustend is hier de ernstige daling van het aan
tal studenten aan de onderwijzersopleidingen als gevolg van de slechte 
m.aatschappelijke positie, die hun te wachten staat. 

Aan de klerikale ministers van onderwijs was ook de aanval op de 
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democratische rechten toevertrouwd. Ook hier kunnen wij slechts en
kele gegevens brengen om aan te duiden tot welke toestanden dit heeft 
geleid. 

In België is er in 1776 gemeenten voor meisjes geen openbare school 
en zijn de ouders, ongeacht hun eigen godsdienstige of levensbeschou
welijke richting gedwongen hun kinderen naar de zusterscholen te 
sturen; in 196 gemeenten is er noch voor meisjes, noch voor jongens 
gelegenheid voor openbaar onderwijs. De katholieke minister van on
derwijs heeft gedurende zijn ambtsperiode 1950-1954 o.m. technische 
scholen laten bouwen, 2 openbare en .... 65 katholieke, hij heeft enkele 
honderden nieuwe onderwijskrachten aan openbare scholen voor 
kleuter- en lager-onderwijs benoemd, hiervan was niet minder dan 
62% afkomstig van klerikale onderwijzersopleidingen. De subsidie aan 
het katholiek onderwijs werden aanmerkelijk verhoogd; daardoor be
droeg deze subsidie in 1952 2,8 miljard francs. In 1955, toen er een 
socialistische minister van onderwijs was, wilde deze aan het katholiek 
onderwijs een subsidie toekennen van 3,2 miljard, maar hij stuitte daar
bij op verzet van de zijde van de katholieken, die ruim 4 miljard eisten. 
Toen de liberaal-socialistische regering deze eis terugwees opende de 
klerikale reactie een fel offensief tegen de democratie om terug te 
krijgen wat het Belgische volk haar in de laatstgehouden verkiezingen 
had ontnomen, namelijk de absolute meerderheid in de staat. Zelfs 
kinderen van katholieke scholen werden aangespoord borden te dragen 
met de verheffende aanmoediging er op om de minister van onderwijs 
op te hangen, links georiënteerde personen te molesteren en de bezit
tingen van linkse organisaties te vernielen. Een en ander moest dan 
dienen om het kind te beschermen tegen de verderfelijke invloeden 
van democratisch georiënteerd onderwijs en om de zuiverheid van het 
geloof in de kinderziel te bewaren .... Het is goed op deze plaats ook 
te herinneren aan de luide toejuichingen en directe propagandistische 
steun aan hun Belgische rotgenoten door de Nederlandse KVP-leiding. 

In Luxemburg woedt de strijd om de zeggenschap in de openbare 
school. Omdat er zich in ons land soortgelijke problemen bij het kleuter
onderwijs dreigen voor te doen als in Luxemburg is het nuttig hierover 
iets meer mede te delen. Indertijd is in Luxemburg godsdienstonderwijs 
op de openbare scholen ingevoerd, dat gegeven moet worden door de 
klasseleerkrachten. Dit leidde tot een situatie, waarin een onderwijzer 
bij het openbaar onderwijs alleen werd benoemd indien bij de officiële 
goedkeuring had van. . . . de katholieke bisschop. Deze had ook het 
recht onderwijzers bij het openbaar, onder beheer van de overheid 
staand onderwijs, zijn goedkeuring weer te ontnemen, waarna de be
treffende onderwijzer werd ontslagen. Verder kreeg de geestelijkheid 
door deze maatregel het recht overal en op ieder moment openbare 
scholen te inspecteren. Er is inmiddels wel het een en ander veranderd 
aan de toestand, maar met de overblijfselen van deze wetgeving en 
met behulp van de nog altijd klerikale ministers van onderwijs is het 
nog steeds zo, dat de kandidaten voor benoeming bij het openbaar on
derwijs waaraan de bisschop de voorkeur geeft, voorrang genietèn. De 
onderwijzersopleiding is nog steeds geheel in handen van de kerk. De 
katholieke reactie heeft in de na-oorlogse jaren met grote kracht ge-
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probeerd de oude toestand te herstellen en iedere eis tot eerbied voor 
de democratische principes afgewezen. 

Het verzet tegen de reactionaire onderwijspolitiek 

In alle West-Europese landen hebben de onderwijskrachten verzet 
aangetekend tegen de politiek, die verval van het onderwijs met zich 
bracht. Overal kent men demonstratieve acties voor verbeteringen van 
de sociale positie van de onderwijskrachten, uitgebreider en sneller 
scholenbouw en ter verdediging van openbaar onderwijs. 

Sterk de aandacht trokken enkele succesrijke stakingen van het on
derwijzend personeel in Frankrijk, Italië en Noorwegen. Hierbij wer
den belangrijke verbeteringen afgedwongen. Het onderwijsbeleid van 
de rechtse ministers van onderwijs is niet los te maken van het alge
mene regeringsbeleid, gekenmerkt door onderwerping van de nationale 
belangen aan die van de Amerikaanse oorlogspolitiek. Het onderwijs
vraagstuk staat niet los van de vraagstukken van nationale onafhan
kelijkheid, van oorlog of vrede. Dit inzicht heeft ook vele onderwijs
krachten bewogen tot actief optreden voor de vrede. 

In vele landen hebben de vakorganisaties van onderwijzers een 
aandeel geleverd in het mobiliseren van de openbare mening tegen de 
verscherping van de internationale spanningen en voor de vrede. Aan 
de grote vredesbijeenkomst in Helsinki in 1955, namen niet minder 
dan 140 leraren en onderwijzers deel. Een belangrijke rol speelde ook 
de internationale onderwijzersconferentie in 1953 in Wenen gehouden, 
waar vertegenwoordigers van 6,4 miljoen leerkrachten uit 48 landen 
een oproep richtten tot alle onderwijskrachten, waar ook ter wereld, 
om de strijd voor de vrede met grote kracht ter hand te nemen. Wij 
denken ook aan de moedige strijd, die onderwijzers in West-Duitsland 
hebben geleverd tegen de hernieuwde doordringing van het onderwijs 
met nationaal-socialistische elementen en aan hun strijd tegen de her
oprichting van de Wehrmacht. Ook in België, Engeland, Frankrijk en 
Italië namen vele onderwijskrachten deel aan de strijd tegen de Duitse 
herbewapening en voor verbetering van de internationale betrekkingen. 

Vooral na de conferentie van de regeringsleiders van de grote mo
gerdheden, Juli 1955 te Genève, verkeert de politiek van oorlogsvoor
bert~idingen in een ernstige crisis. Overal breekt zich het verzet met 
hernieuwde hoop en frisse kracht baan. De democratische, de linkse 
krachten zijn in opmars. 

Allerwegen groeit het inzicht, dat versterking en vereniging van de 
liiL~se krachten de voorwaarde schept voor het terugdringen van de 
reactie, voor het versterken van de vrede, herstel van de democratie en 
sociale vooruitgang. Ook in onderwijskringen. Dit is tot nu toe nergens 
duiL1e1i)ker tot uiting gekomen, dan in Frankrijk, waar het onderwijs
vrawgstuk een belangrijke rol heeft gespeeld in de jongste verkiezings
strijd. 

Het onderwijsprobleem in de Franse verkiezingen 

De strijd tegen het klerikalisme heeft in de Franse geschiedenis een 
bel:::mgrijke rol gespeeld, het voert uiteraard te ver, daar in dit verband 
op in te gaan. Het is voldoende er op te wijzen, dat in de bezettingsjaren 
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door de collaborateursregering van Pétain, krachtig gesteund door de 
reactionaire delen van de katholieke geestelijkheid, een grote aanval 
op de positie van de "école laïque" * werd ondernomen. De grondwet 
van de Vierde Republiek legde in 1945 in haar eerste artikel het 
wereldlijk karakter van de republiek nadrukkelijk vast. Sinds 1950 wer
den door de rechtse partijen een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, 
die het openbaar onderwijs ernstig benadeelden en in strijd waren met 
het wereldlijke karakter van de republiek, zoals dit in de grondwet 
was neergelegd. Dit stuitte op krachtig verzet binnen en buiten het 
parlement en leidde o.m. tot een proteststaking van de openbare leer
krachten. 

Aan de vooravond van de laatste Franse verkiezingen brachten de 
voorstanders van het openbaar onderwijs hun strijd voor de democra
tische rechten van de vooruitstrevende school op een hoger plan. Op 
initiatief van de vakorganisatie van de openbare onderwijzers kwam 
een Nationaal Comité van Actie voor de Openbare School tot stand, 
waarin vertegenwoordigers waren opgenomen van alle organisaties, 
die zich de behartiging van de belangen van het openbaar onderwijs 
ten doel stellen. 

Dit comité stelde een minimumprogramma op, waarin intrekking 
werd geëist van een aantal ingevoerde wetten op onderwijsgebied en 
herstel van inmiddels afgeschafte wettelijke bepalingen, bovendien een 
aantal concrete gevallen van achterstelling van de openbare school aan 
de orde werden gesteld en de principes werden vastgelegd omtrent de 
verhouding tussen openbaar en klerikaal onderwijs. 

Dit minimumprogramma werd voorgelegd aan de publieke opinie en 
door het Nationaal Comité besproken met die politieke partijen, van 
wie verwacht wordt, dat zij de belangen van het openbaar onderwijs 
zullen behartigen. Namens het Partijbestuur van de Franse Communis
tische Partij verklaarde Maurice Thorez in een onderhoud met dit 
comité, dat de Franse communisten het minimumprogramma over
nemen zonder enige reserve en al hun invloed zullen aanwenden om 
dit program uitgevoerd te krijgen. De socialistische partij betuigde 
eveneens adhesie, al waren er enkele vertegenwoordigers, die er zich 
later tegen verklaarden. 

Mendès-France, die voorgaf een linkse politiek te willen, maar in feite 
samenwerking met links weigerde en de handen vrij hield voor een 
coalitie met rechts, kwam in grote moeilijkheden. Hij probeerde te 
ontkennen, dat het onderwijsvraagstuk een vraagstuk was, dat in de 
politieke strijd in Frankrijk een rol moest spelen, besteedde enkele 
vriendelijke woorden aan de principes van het program en trachtte zo
doende de vraag, die hem werd voorgelegd, te omzeilen. Uiteindelijk 
wees hij het minimum-programma af. 

De Franse onderwijsorganisaties wezen er op, dat de openbare mening 
doordrongen moest worden van de noodzaak om te komen tot eenheid 
van de tegenstanders van de klerikale onderwijspolitiek; ze wezen na
drukkelijk de anti-communistische hetze af. Zij voerden op hun wijze een 
verkiezingscampagne onder het motto: "Geen stem van een voorstan-

* Lekenschool, wereldlijke school, openbare school. 
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-
der van openbaar onderwijs voor hen, die de eenheid van de voorstan
ders van openbaar onderwijs willen beletten!" 

Op deze wijze trachtten de Franse onderwijskrachten en andere voor
standers van openbaar onderwijs de voorwaarde te scheppen voor het 
verijdelen van de reactionaire onderwijspolitiek en het herstel van de 
democratische rechten: versterking en vereniging van de linkse 
krachten. 

Inmiddels hebben de verkiezingen plaats gehad. In het nieuwe par
lement bestaat thans een meerderheid van voorstanders van openbaar 
onderwijs. Het comité heeft naar aanleiding hiervan een verklaring 
afgelegd, waarin wordt vastgesteld, dat het Franse volk zich duidelijk 
heeft uitgesproken voor het wereldlijk karakter van kerk en staat, een 
uitspraak, die nu ook gerespecteerd zal moeten worden. In het ver
nieuwde parlement bestaat een absolute meerderheid van voorstanders 
van openbaar onderwijs. Het comité heeft tevens besloten onmiddellijk 
over te gaan tot precieze uitwerking van het minimumprogram en deze 
voor te leggen aan de fracties, waarvan alle of een belangrijk deel van 
de leden het program aanvaard hebben. Het Partijbestuur van de 
Franse Communistische Partij heeft verklaard er de voorkeur aan te 
geven de concrete voorstellen gemeenschappelijk met de andere fracties 
aan de orde te willen stellen, maar verklaart tevens, dat indien de 
andere groeperingen gemeenschappelijk optreden van de hand wijzen, 
communistische parlementsleden niet na zullen laten alleen voor herstel 
van de rechten van het openbaar onderwijs op te komen. 

Er is alle reden om in dit verband te wijzen op het grote verschil in 
strijdmethode tussen de voorstanders van democratisch onderwijs en 
de ijveraars voor de klerikale school. Want tegenover deze beschaafde, 
democratische methode, die in Frankrijk werd gevolgd staat de lieder
lijke, een fascistische geest ademende methode, die de Belgische reactie 
meende te moeten hanteren. Het verschil is even groot als tussen de 
indringende, zuivere taal, die in Parijs werd gesproken door het Na
tionaal Comité van Actie en het straatvuil, de rotte eieren en tomaten 
dat de katholieke studenten in Leuven om zich heen strooiden. 

De situatie in ons land 

Wij dienen ons thans de vraag te stellen, in hoeverre de situatie in 
andere West-Europese landen iets leert, dat bruikbaar is voor de strijd 
in ons eigen land. 

Ook ons land is meegesleurd in de Amerikaanse oorlogspolitiek en 
de klerikale reactie onder leiding van Romme vormt het Amerikaanse 
bruggehoofd in het nationale leven. Ook in ons land werd de onderwijs
politiek in handen gelegd van rechtse katholieke ministers. Ook in ons 
land leidde dit tot achteruitgang van het onderwijspeil en tot ver
slechtering van de positie van het openbaar onderwijs.* 

De strijd tegen deze onderwijspolitiek bleef echter evenmin achter
wege. Dit komt wel in de allereerste plaats tot uitdrukking in het feit, 
dat die organisaties, die zich de behartiging van de belangen van het 

* Zie Politiek en Cultuur Januari 1956 en April 1955. 
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onderwijs in het algemeen en die van het openbaar onderwijs in het 
bijzonder ten doel stellen, een verheugende groei doormaakten. Voor 
het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs verenigden 
onderwijskrachten van alle takken van onderwijs en van verschillende 
politieke overtuiging zich in één vakorganisatie, de Nederlandse Onder
wijzersvereniging. Deze groeide binnen een tijdsbestek van tien jaar 
uit tot een 18.000 leden tellende, actieve, democratische organisatie, die 
haar stem met kracht en met overtuiging kan laten horen. De vereni
ging Volksonderwijs behaalde een ledental van ver boven de 150.000 en 
heeft onschatbaar veel bijgedragen voor het oprichten en in stand hou
den van openbare kleuterscholen en ook andere openbare inrichtingen 
van onderwijs; voornamelijk aan haar activiteit is het te danken, dat 
het percentage kinderen, dat openbaar onderwijs volgt - tegen de druk 
van de mandements-politiek in - een verheugende stijging vertoonde 
bij het kleuter- en bij het lager onderwijs. Niet zo bekend en niet zo 
in het oog springend, maar daarom niet minder belangrijk en groots, 
is het werk van de oudercommissies bij de openbare scholen, verenigd 
in de NOROLO, die onnoemelijk veel werk voor de verbetering van de 
toestanden op de scholen, voor de propaganda voor het openbaar onder
wijs en in de discussie omtrent onderwijsvraagstukken hebben ge~ 
presteerd. 

Deze organisaties hebben een aantal demonstratieve bijeenkomsten 
belegd, die grote indruk maakten en in belangrijke mate ertoe hebben 
bij gedragen, de aandacht te vestigen op de heersende noodtoestand en 
de dreigende gevaren voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
Nederlandse jeugd. Zij hebben door hun activiteit ernstiger misstanden 
weten te voorkomen en verbeteringen afgedwongen. Wat in andere 
landen van West-Europa geldt, is ook voor Nederland van kracht: het 
beleid van de minister van onderwijs is niet los te maken van het 
algemeen regeringsbeleid, maar hangt samen met de door deze regering 
gevolgde politiek van inschakeling van ons land in de Amerikaanse 
oor logsvoor bereidingen. 

Het is nuttig in dit verband enige aandacht te besteden aan de Tiende 
Algemene Vergadering van de NOV, die eind december 1955 in Hil
versum werd gehouden. 

Het laatste congres van de Nederlandse Onderwijzersvereniging 

Op dit congres werd in grote eensgezindheid het regeringsbeleid in
zake de salariëring van het onderwijzend personeel en inzake de scho
lenbouw veroordeeld. Er werden voorstellen gedaan om tot daadwer
kelijke verbetering in deze te komen. De uitspraak, die het congres deed 
inzake de plannen van de regering en de rechtse partijen met betrek
king tot de rechtspositie van de openbare school was een demonstra
tieve, aan duidelijkheid niets te wensen overlatende afwijzing van deze 
plannen. Tevens werden er concrete voorstellen gedaan om de toestand 
te verbeteren. 

Naast deze en een reeks andere besluiten en uitspraken betreffende 
onderwijsproblemen, kwamen algemene maatschappelijke vraagstukken 
aan de orde. Het besluit inzake de viering van de Vijfde Mei door de 
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schoolgaande jeugd en het opstellen van een rapport inzake onderwijs 
in dienst van de vrede, het besluit inzake de versterking van de vriend
schappelijke banden met de onderwijzers overal ter wereld- in "Oost" 
en in "West"- en de uitspraak voor het verbod van de atoombom en 

• doeltreffende internationale contróle op dit verbod, waren van grote 
nationale betekenis. Zij tonen aan, dat ook de Nederlandse onderwijzers 
een bijdrage wensen te leveren in de strijd voor de vrede en voor ophef
fing van die omstandigheden, die de ontplooiing van een menswaardig 
leven op onze planeet belemmeren. 

Het congres heeft duidelijk aangetoond, dat de Nederlandse onder
wijzer niet gelaten afwacht wat er gaat gebeuren, maar actief ingrijpt 
in de ontwikkeling om deze ten goede te keren, zowel wat betreft de 
ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs als wat betreft de ont
wikkeling van de internationale verhoudingen. 

Een aantal uitspraken en besluiten van dit onderwijzerscongres is 
niet in overeenstemming met de politiek, die de leidingen van de PvdA 
en de VVD voeren inzake het onderwijs en de internationale vraag
stukken. Wij schrijven dit niet uit leedvermaak, want ook wij zien in 
ons land liever een socialistische partij, die zich eensgezind keert tegen 
de aanvallen van de reactie op het levenspeil en de cultuur en strijdt 
voor een vredelievende, democratische politiek. Wij noemen dit feit 
echter, omdat het bij de beoordeling van de strijd voor het onderwijs 
van grote betekenis is. 

Het gevecht, dat de socialistische onderwijzers in hun partij voeren 
tegen die elementen in de leiding van deze partij, die ten koste van 
alles hun coalitie met de katholieke reactie willen doorzetten, is van 
enorme betekenis. Wij hopen, dat de socialistische voorstanders van 
de openbare school en van betere verzorging van het onderwijs in het 
algemeen deze strijd in hun partij niet zullen schuwen en wensen ze 
alle succes daarbij toe. Wij hopen, dat zij het met ons eens zullen zijn, 
dat de versterking en de samenbundeling van de linkse krachten ook in 
ons land de voorwaarde is, om tot wezenlijke wijzigingen in het onder
wijsbeleid te komen en de katholieke reactie terug te dringen. 

De communisten moeten er zich alles aan gelegen laten liggen hun 
inspanningen voor het oplossen van de onderwijsvraagstukken te ver
groten. Wij zullen al het mogelijke moeten doen om te komen tot ge
meenschappelijk optreden van alle oprechte verdedigers van de belan
gen van het Nederlands onderwijs en de openbare school, ongeacht de 
meningsverschillen, die er op andere punten mogen zijn. Wij zullen 
alles moeten nalaten, wat afbreuk doet aan deze verenigde strijd. 

Zo leveren wij de beste bijdrage om te komen tot oplossing van het 
Nederlandse onderwijsvraagstukken. Zo bevorderen wij ook het samen 
gaan van die krachten in ons land, die de reactie over het gehele front 
terug kunnen dringen. · 

G. MULDER 

RECTIFICATIE 

De Mexicaanse schilder S~queiro-s zal in mei 1956 een tentoonstelling in Moskou 
·: !'ganiseren, niet in 1950 zoals op pag. 56 van het vorige nummer stond. 

Het jaartal in de statistiel{ op pag. 8 moet '55 zijn, i.p.v. '35. 
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Amerikaans particulier kapitaal nestelt zich 

in Nederland 

111. DE OMVANG EN VERDELING DER BELEGGINGEN. 

Hoever is het Trojaanse Paard met het Amerikaanse particuliere 
kapitaal thans in Nederland doorgedrongen? 

Op deze vraag kan geen volledig antwoord worden gegeven. Het is 
nl. zo, dat naast de gepubliceerde gegevens over de absolute grootte der 
Amerikaanse beleggingen in Nederland en over de afzonderlijke Ame
rikaanse ondernemingen, die in ons land filialen stichten, deze invasie 
ook plaats vindt langs wegen, die niet door de pers worden belicht. Zo 
sluiten Amerikaanse firma's onophoudelijk contracten af met Neder
landse ondernemingen voor het exploiteren van Amerikaanse patenten 
of het gebruik van Amerikaanse machines en materialen. Hiervan 
dringt maar weinig door tot de openbaarheid. 

Ook bestaan er allerlei leverings- en aankoopcontracten, waarvan 
men uiteraard maar zelden wat hoort. 

En tenslotte bestaan er internationale kartelovereenkomsten, waarbij 
ook Nederlandse firma's zijn betrokken en waarin Amerikaanse invloe
den overheersend zijn. Ook deze blijven zorgvuldig verborgen achter 
de zijden gordijnen van de directiekamers. 

Wanneer men dus kennis neemt van de in dit artikel verzamelde 
gegevens over Amerikaanse beleggingen in Nederland, dan zal de lezer 
zich moeten realiseren, dat hiermede nog zeker niet alles uit de doeken 
is gedaan. Toch is het van groot belang de nu bekende gegevens eens 
systematisch bijeen te brengen, al zullen deze mettertijd steeds moeten 
worden aangevuld. Reeds nu geven zij toch een ontstellend beeld van 
de omvang van de greep, waarmede het Amerikaanse grootkapitaal het 
Nederlandse bedrijfsleven omvat. 

In dit gedeelte zal de vestiging van Amerikaanse bedrijven in Neder
land en de deelname van Amerikaanse firma's in Nederlandse bedrijven 
worden behandeld. 

Daarna komt de omvang van de Amerikaanse aankopen van Neder
landse effeèten aan de beurt. 

* 
Over de vestiging van Amerikaanse bedrijven in Nederland staan 

officiële statistieken ter beschikking. Deze statistieken van het minis
terie van Economische Zaken zijn in het volgende staatje samengevat: 
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Vestiging van Amerikaanse bedrijven in .N'êd.erland (na 1945) 

tot op het daarvan tot op het I tot 1 Juli 
einde van belangrijke einde van 1955 

1952 1954 

I 
(totaal) 

(totaal) 

.Stichting van filialen 

I van Amerikaanse 
17 17 44 46 ondernemingen in 

Nederland. 

Deelname van Ame-
rikaanse firma's aan 17 8 23 26 
Nederland se onder-
nemingen. 

Totaal I 34 67 72 

Deze opgave omvat dus niet de Amerikaanse filialen of de deelname 
Yan Amerikaanse firma's welke reeds van vóór de oorlog dateren. 

Over de totale omvang van de Amerikaanse particuliere beleggingen 
in Nederland zijn de volgende officiële Amerikaanse gegevens be
schikbaar: 

Op het einde in mln. $ in mln. guldens Procent van alle 
van het jaar (Amerikaanse (naar de Am. particuliere • 

officiële waarde van de beleggingen in 
opgave) gulden in het West-Europa 

betrokken jaar) 

1929 43 108 3Y2 
1936 19 36 1Y2 
1943 60 120 3Y2 
1950 84 320 5 
1953 

I 
100 380 

I 1954 140 532 5Y2 

Aan het einde van 1954 werd de omvang van de Amerikaanse parti
culiere beleggingen in Nederland in West-Europa slechts overtroffen 
door de omvang van de Amerikaanse particuliere beleggingen in Groot
Brittannië en West-Duitsland. 

De verdeling van de Amerikaanse particuliere beleggingen in vesti
gingen in Nederland over de verschillende bedrijfstakken was, even
eens volgens officiële Amerikaanse gegevens. (Zie statistiek volgende 
pagina.) 

Niettegenstaande de omvang van het in industriële vestigingen be
legde Amerikaanse kapitaal in de periode 1950-1954 met de helft is 
gestegen, liep het aandeel van de industriële beleggingen nog iets terug, 
doordat de aanwas van aardolie-beleggingen nog sterker was. 

Amerikanen kopen Nederlandse aandelen 
Naast directe investeringen in vestigingen in Nederland kopen Ame-
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in mln. guldens in percenten 
in mln. dollars Aan het einde Aan het einde 

Bedrijfstak Op 't einde van van van 

I950 I954 I950 1954 1950 1954 

Aardolie 42,8 78 162,6 2I6,6 51 55,3 
Industrie 22,7 33 86,8 125,4 27 23,4 
Banken en verzekering I3,2 2I 50,2 79,8 IS 14,8 
Handel 2.5 I 9,5 I :Yz ~ Transport o.s 9 1,9 34,2 6,5 
Diversen 2,3 \ 8,7 ' Totaal I 84,0 I41 I 320,0 456.0 1 IOO 100 

rikaanse particuliere belangen ook nog aandelen op van Nederlandse 
ondernemingen. Voornamelijk betreft dit aandelen van "Koninklijke 
Olie" en voorts ook nog van de drie andere grote Nederlandse concerns: 
Unilever, AKU en Philips. Maar ook andere aandelen zijn en worden 
wel door Amerikanen gekocht. Het is echter niet vast te stellen wat het 
Amerikaanse bezit aan bepaalde aandelen is en in hoeverre met dit 
bezit invloed op het beleid van de Nederlandse onderneming wordt 
uitgeoefend. Bij de "Koninklijke Olie" is deze invloed echter thans 
ongetwijfeld aanzienlijk. Reeds in 1952 was bekend, dat ca. 10 ){, van de 
Nederlandse aandelen in Amerikaans bezit waren. Sindsdien vond een 
dusdanige verkoop van deze aandelen naar de V.S. plaats, dat onder 
bepaalde omstandigheden de Amerikaanse belangen hun invloed zwaar 
zouden kunnen doen gelden. 

Wel zijn enige cijfers bekend over de totale omvang van de aankoop 
van Nederlandse aandelen door buitenlanders. 

Het totaal-bedrag van deze aankopen, die in de laatste jaren voor 
95% voor rekening van dollarkopers geschiedt, wordt gepubliceerd in 
de Nederlandse betalingsbalans. Volgens deze bron was de opbrengst 
van de verkoop van Nederlandse effecten aan kopers, die met goud of 
Amerikaanse dollars betaalden, als volgt (in mln. guldens): 

1952: 54 11953: I04 11954: 428 J I ste halfjaar 1955: 222 

In 1950 en 1951 werd tezamen voor een bedrag aan 23 miljoen gulden 
aan Nederlandse effecten door dollarbezitters aan Nederland terug
verkocht. Maar in 1954 kwamen de meeste buitenlandse effecten, die 
door Amerikanen werden aangekocht, uit Nederland! Opvallend is de 
sterke stijging van de Amerikaanse effectenaankopen in Nederland. In 
3~ jaar (van 1 Jan. 1952 tot 31 Juli 1955) kochten dollarkopers dus 
voor een bedrag van 808 miljoen gulden aan Nederlandse effecten. Nu 
waren, grof geschat, deze effecten in 1952-1953 ruim de helft goed
koper dan in 1954-1955. Met deze correctie kan de beurswaarde (in 
1955) van de in deze periode door dollarkopers aangekochte effecten 
op ongeveer 1100 miljoen gulden worden geschat. De Amerikaanse aan
kopen beliepen nl. in procenten van de totale beurswaarde der te 
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Amsterdam genoteerde aandelen: in 1952: 1 %; 1953: 1Yz %; 1954:312 %; 
1955 (1ste helft): 1Yz %. Dit is tezamen 7Yz% *).Vóór 1952 waren er 
echter ook al grote pakketten Nederlandse aandelen in Amerikaanse 
handen (zo werd bijv. in 1952 reeds voor 99 miljoen gulden aan coupons, 
dividenden en andere kapitaalopbrengsten door Nederland aan dollar
bezitters betaald). 

Uit deze cijfers blijkt al, dat het Amerikaanse bezit aan Nederlandse 
aandelen een veel grotere waarde heeft dan de omvang van het in 
vestigingen in Nederland direct geïnvesteerde Amerikaanse kapitaal. 
Dit laatste bedraagt thans ca. 600 miljoen gulden. De totale waarde van 
het Nederlands effectenbezit in Amerikaanse handen is niet bekend. 
Het is ook moeilijk te schatten. Er bestaan vermoedens, dat het minstens 
2500 miljoen en wellicht aanzienlijk méér bedraagt, althans naar de 
hoge beurswaarde van effecten medio 1955. 

Hieruit zou volgen dat in 1955, met inbegrip van de directe beleggin
gen, voor een waarde van ongeveer een-vijfde van de totale beurs
waarde*) van in Amsterdam genoteerde Nederlandse aandelen in 
handen van Amerikaanse bezitters is. Nogmaals zij herhaald, dat bij 
gebrek aan precieze gegevens, dit een zeer grove schatting is, zodat de 
werkelijke stand van zaken hier nogal van af zou kunnen wijken. 
Hoe dit ook zij, vast staat evenwel, dat Amerikaanse bezitters zich tot 
nu toe hebben meester gemaakt van een flink deel van ons productie
apparaat en dat, zeer vaak zonder het te weten, grote groepen Neder
landse arbeiders en ander personeel zich uitsloven voor de dividenden 
en andere uitkeringen welke aan _'\merikaanse bezitters worden uit
gekeerd. 

De stroom van de kapitaalopbrengsten naar dollarlanden, dus hoofd
zakelijk naar de Verenigde Staten, neemt dan ook gestadig toe. In 1952 
bedroegen deze (in guldens) 99 miljoen; in 1953 111 mln. en in 1954 
119 mln., d.w.z. in drie jaren een vermeerdering van 20 %. 

Het is bekend, dat deze "kapitaalopbrengsten" slechts een deel vormen 
van de meerwaarde, die, in dit geval, de Amerikaanse bezitters uit 
arbeid van Nederlanders hebben verkregen. Het grootste deel van deze 
c1eerwaarde dient nl. voor investeringen, andere aankopen en het 
scheppen van reserves der betrokken ondernemingen, hetgeen in een 
waardevermeerdering (en een koersstijging voor de aandelen) van deze 
cmdernemingen tot uiting komt. Een ander gedeelte wordt gebruikt 
voor het betalen van hoge salarissen en tantièmes aan Amerikaans 
è.irectiepersoneel hier te lande. 

Soms wordt wel eens aangevoerd, dat tegenover het Amerikaanse bezit 
aan Nederlandse aandelen toch maar een flink Nederlands bezit aan 
Amerikaanse aandelen staat. Einde 1954 was de waarde van dit bezit 
aan Amerikaanse aandelen 491 mln. dollar,d.w.z.1865,8 mln.gulden. Ook 
zijn er belangrijke vestigingen van Nederlandse bedrijven in de Ver
enigde Staten. In dit verband zij hier slechts opgemerkt, dat als een 
kleine kruidenierszaak een lening van f 10.000 krijgt van een miljoenen
concern, dit concern daarmee practisch de controle over de kruide
nierszaak verkrijgt, terwijl daarentegen, als een kleine kruidenier 

*) De totale beurswaarde van Nederlandse aandelen op 30 Sept. 1955 was 16.081 
mln gulden. 71;2 % hiervan vertegenwoordigt een waarde van 1100 mln gulden. 
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10.000 gulden aandelen koopt van een miljoenenconcern, hij daarmee 
geen enkele zeggenschap bij het concern verkrijgt en hoogstens, door 
dit aand'èlenbezit, zelf zal trachten een zodanig bedrijfsbeleid te voeren, 
dat daarmede de zakelijke belangen van het concern het beste zijn 
gediend. 

De aangevoerde feiten over het binnendringen van Amerikaans parti
culier kapitaal in Nederland in dit artikel laten duidelijk zien, dat het 
Amerikaanse particuliere kapitaal, vooral in de laatste jaren, zich sterk 
in de Nederlandse volkshuishouding heeft genesteld. Deze particuliere 
Amerikaanse belangen zijn des te sterker omdat zij steunen op de 
algemene machtspositie van het Amerikaanse imperialisme in West
Europa en in de Nederlandse bezittingen overzee en omdat zij ook van 
hun kant deze machtspositie bewust uitbouwen. Deze machtspositie is 
zowel van militaire als economisch-financiële aard (o.a. de Ameri
kaanse "staatsinvesteringen" en hun gevolgen in Nederland). 

Van officiële Nederlandse zij de, zowel door ministers als door hoge 
ambtenaren, wordt onophoudelijk betoogd, dat de Amerikaanse inves
teringen in Nederland, in het totaal van de volkshuishouding bezien, 
toch maar weinig betekenen en allerminst reden tot ongerustheid 
mogen geven. Uit de voorgaande ).Üteenzetting blijkt, dat de publieke 
opinie door dergelijke uitlatingen wordt misleid. Het tegendeel is waar. 
Allereerst zou van de regering moeten worden geëist, dat zij cijfers 
publiceert over de omvang van het Amerikaanse bezit aan Nederlandse 
effecten. Als de Amerikaanse regering dergelijke gegevens over buiten
lands effectenbezit kan publiceren, dan moeten de Nederlandse autori
teiten dat ook kunnen. Voor de voornaamste bedrijfstakken en onder
nemingen zouden dan afzonderlijke cijfers moeten worden gegeven. 
Dan zal nog meer blijken, dat belangrijke bedrijfstakken van de Neder: 
landse industrie onder Amerikaanse controle zijn geraakt. Dat betekent, 
dat het productie-, import-, export- en investeringsbeleid in deze be
drijfstakken niet volgens Nederlandse belangen wordt geregeld. Het is 
duidelijk, dat zulk een toestand, die reeds thans voor Nederland allerlei 
ongewenste gevolgen heeft, tot een positie van koloniale afhankelijk
heid zou kunnen leiden, die de toekomst van ons volk ernstig bedreigt. 
Het is daarom nu hoog tijd om een verdere indringing van het Ameri
kaanse kapitaal te verhinderen en maatregelen te treffen waardoor het 
allengs kan worden teruggedrongen. 

A.B. 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE 

Tot onze spijt moeten wij het slot van het artikel van Theun de Vries "Spinoza, 
de Nederlandse regentenstaat en het dialectisch materialisme" een maand uitstel
len, in verband met de Reine-herdenking, die in Februari plaatsvindt. 
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De Indonesische verkiezingen 

en NEDERLAND· 
De verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering in Indonesië, 

die op 15 december 1955 werden gehouden, hebben een nieuwe over
winning voor de nationale en democratische krachten gebracht. Zij 
behaalden zelfs betere resultaten dan bij de parlementsverkiezingen op 
29 september, en in het bijzonder op Java hebben de PKI en de PNI 
hun stemmenaantal uitgebreid. De Masjumi is achteruitgegaan, de 
Nahdatul Ulama heeft zich in het algemeen gehandhaafd en de kleinere 
partijen en splintergroepen hebben beduidend minder stemmen 
ontvangen. 

Opnieuw hebben die partijen, welke aan de regering Sastroamidjojo 
deelnamen en de Bandung-politiek verdedigen, de meeste stemmen 
behaald. Zij zullen de meeste zetels bezetten in de grondwetgevende 
vergadering, die zal bestaan uit 520 afgevaardigden. De taak van de 
grondwetgevende vergadering wordt het opstellen van een nieuwe 
grondwet, hetgeen een omvangrijk en belangrijk werk zal zijn. 

In de oude, voorlopige grondwet - die een samensmelting is van de 
grondwet van 1945 en bepalingen van 1949 - staan nog vele koloniale 
wetten. Een democratische meerderheid zal dus tot gevolg kunnen 
hebben, dat deze koloniale wetten vervangen worden. De PKI heeft 
verklaard dat zij bij de vorming van de nieuwe grondwet wil uitgaan 
Yan de grondwet, die bij het uitroepen van de Republiek Indonesië in 
1945 was samengesteld. Zij voeDde de leuze: "Verdedigt de Republiek 
van de Proclamatie." De PKI mobiliseerde het volk tegen de pogingen 
van de Masjumi om Indonesië te maken tot een "Islam-staat." De 
Masjumi streeft naar een totalitaire staat, waarin in de grondwet wordt 
opgenomen, dat de Indonesische staat berust op de grondslag van 
de Islam. 

De democratische partijen willen zich baseren op de Pantja Sila. 
(Vijf punten). Deze Pantja Sila omvat onder andere: vrijhe~d van 
geweten, sociale rechtvaardigheid en democratie. 

De PKI had onder andere als leuze voor deze verkiezingen: 
"Het kiezen van de sikkel en hamer betekent het veilig stellen van 

de eenheidsstaat en de verwerping van het federalisme." 
"Het kiezen van de sikkel en hamer betekent strijden voor de soeve

:-einiteit van het volk, waarin de hoogste macht alleen aan het volk is." 
"Het kiezen van de sikkel en hamer betekent het veilig stellen van 

de vrijheid van spreken, schrijven, vergadering, organisatie, demon
stratie en staking. Het betekent vrijheid van godsdienst, overtuiging, 
.geweten, het briefgeheim en vestiging." 

"Het kiezen van de sikkel en hamer betekent strijden voor de ruimste 
.=:.utonomie." 

In de leuzen werd de strijd voor nationale onafhankelijkheid en 
democratie tot uitdrukking gebracht. De PKI verdedigde "de Republiek 
van de Proclamatie," omdat bewezen is, dat zij een belangrijk wapen is 
geweest bij de verdediging van de nationale onafhankelijkheid, vrede, 
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democratie en de eenheid van het volk zonder ondersche1d van afkomst, 
nationaliteit, geslacht, godsdienst, filosofie en politieke overtuiging. 

* 
De uitslag is een nederlaag voor de Romme-Luns politiek in Indo

nesië. Het Luns-complot, dat begon met het witboek tegen Indonesië, 
heeft zijn doel niet bereikt en de Romme-reactie is er niet in geslaagd 
om de anti-imperialistische krachten in Indonesië te beteugelen. Zowel 
de verkiezingen van 29 september als van 15 december hebben dat 
bewezen. Het betekent echter geenszins, dat de Romme-reactie nu zal 
berusten. Het doordrijven van de besprekingen tussen de Nederlandse 
regering en de (demissionaire) regering Rarahap in Den Haag en 
Genève tonen dit. Luns wil een koloniaal accoord opleggen, doch tijdens 
de onderhandelingen bleek, dat er zelfs meningsverschillen bestaan 
tussen Luns en de door hem aan de regering geholpen Harahap, die 
onder voortdurende druk van de nationale krachten staat. De Indo
nesische nationale en democratische partijen erkennen de Indonesische 
delegatie niet als representatief. De Nahdatul Ulama noch de PSII -
beide regeringspartijen- nemen aan de besprekingen deel. Zij verwer
pen de agenda van de ministersconferentie - en zijn in het bijzonder 
ontsticht over de halsstarrige Nederlandse houding met betrekking tot 
Nieuw-Guinea. · 

Wat kan voor Nederland het resultaat zijn van onderhandelingen met 
in feite één partij, de Masjumi, en dan de PSI, welke bij de j.l. ge
houden verkiezingen een verpletterende nederlaag leed? Het is zeer 
twijfelachtig of een door Nederland opgelegd accoord - zelfs in het 
oude parlement- zou worden geratificeerd. 

De CPN heeft herhaaldelijk uitgesproken, dat zij voor het oplossen 
van geschillen door onderhandelingen is. Dan dient echter als onder
handelingspartner een Indonesische regering tegemoet te worden ge
treden, die werkelijk het volk vertegenwoordigt en die door alle be
langrijke nationale en democratische partijen wordt geruggesteund. 

De Nederlandse regering dient daarbij niet uit te gaan van de positie 
van een overheerser, die nog redden wil wat te redden valt en daarbij 
gebruik wil maken van zijn handlangers in Indonesië. Het blijkt im
mers, dat de positie van kracht en koude oorlog, waaruit Luns een 
koloniaal accoord wil opdringen, is mislukt. Deze Luns-politiek doet 
Nederland schade en er zijn in Nederland naast de communisten andere 
stemmen te beluisteren, die meer begrip voor de werkelijkheid gaan 
tonen. 

* 
De resolutie van het Partijbestuur van de CPN heeft reeds vastge-

steld, dat de politiek van de regeringspartijen hopeloos vastloopt. Dat 
geldt ook voor de Romme-politiek met betrekking tot Indonesië, die 
in wezen gericht is tegen de politiek van Bandung. Luns heeft reeds 
enkele malen zijn "verontrusting" over deze Bandung-politiek uitge
sproken. Rondom de waardering en de beoordeling van de Bandung
politiek en de politiek tegenover Indonesië zijn symptomen van een 
verschil van opvatting binnen de PvdA. In enkele artikelen in Het 
Parool heeft Frans Goedhart woedende aanvallen tegen Bandung en 
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elk greintje, dat er maar op lijkt, gedaan. Op 13 december schreef hij 
onder andere op een ingezonden stuk, dat de "gematigde elementen" 
in Indonesië "onafgebroken onder druk staan van de Bandung-dema
gogie (!), waartegen zij in het algemeen niet opgewassen zijn, met het 
gevolg, dat zij niet tot een duidelijke politiek kunnen komen." Dat wil 
zeggen, dat Goedhart met alle geweld wil, dat de politiek van Bandung 
in Indonesië wordt verlaten. Redactioneel had Het Parool zelfs de 
brutaliteit om openlijke inmenging in Indonesië te suggereren. Het 
blad schreef, dat zich de "noodzaak" kan voordoen "Indonesië min of 
meer direct onder druk te zetten om de lijn van Bandung op te geven." 

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer liet Mr In 
't Veld een realistischer geluid horen. Hij zei: ;,Bovendien meen ik, dat 
er een belangrijke onderschatting van de conferentie van Bandung is." 
Hij voegde eraan toe, dat het verstandig zou zijn, dat men aan deze 
conferentie groter aandacht schonk. Verder wees Mr In 't Veld erop, 
dat er "hier en daar" - in Birma, Pakistan en de Philippijnen - wel 
militaire bondgenootschappen (het Zuid-Oost Azië-pact) bestonden, 
maar "het is zeer de vraag of wij ook daar de bevolking achter ons 
hebben en of men niet teveel steunt op een bovenlaag, die bij de be
volking niet voldoende vertrouwen geniet." 

Rondom de kwestie Nieuw-Guinea bestaan eveneens verschillen van 
opvatting. Hier is het ook weer Frans Goedhart, die de koude oorlogs
politiek van Romme van harte ondersteunt en in het reactionaire koor 
tegen Indonesië meeschreeuwt. De vice-voorzitter van de PvdA, Ir Vos, 
heeft evenwel in december 1954 reeds verklaard, dat een goede ver
houding tussen de Afrikaanse en Aziatische gebieden enerzijds en de 
West-Europese landen anderzijds alleen dan kan ontstaan, indien West
Europa afstand doet van de soevereiniteit en het beheer van Afrikaanse 
en Aziatische gebieden. Letterlijk zei Ir Vos toen: "Voor Nederland 
kan dat niet anders betekenen dan dat het de soevereiniteit, die het 
ovar Nieuw-Guinea uitoefent, zal moeten opgeven. De soevereiniteit 
over dit deel van Azië behoort bij een Aziatische mogendheid en als 
Aziatische mogendheid komt alleen Indonesië in aanmerking." Mr 
Joekes verklaarde op de fakkeldragersdag van de PvdA, op 22 october 
1955, toen hij de wrede Franse politiek tegenover Marokko besprak: 
"Wij moeten echter oppassen dergelijke vergissingen niet uitsluitend 
bij anderen te zoeken." Het dagblad Trouw schreef een dag later: 
"Duidelijk komt hier aan het licht, dat de huidige .r,olitiek inzake 
Nieuw-Guinea geen algemene steun vindt in de PvdA. ' 

* 
Bij de VVD bestaan er klaarblijkelijk eveneens verschillen van op

vatting. Enkele jaren geleden was de toenmalige minister van buiten
landse zaken Stikker vóór overdracht van Nieuw-Guinea aan de Indo
nesische Republiek. In de VVD-pers - en met name in Het Algemeen 
Handelsblad - zijn de laatste weken enkele opmerkelijke artikelen 
verschenen. Het Algemeen Handelsblad blijft op het standpunt "behoud 
Nieuw-Guinea voor Nederland" staan, maar toch zijn een aantal opmer
kingen gemaakt, waarin realiteitszin doorklonk. De VVD gaat onge
twijfeld uit van zakelijke belangen in haar Indonesische politiek. E'en 
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belangrijke factor zijn voor haar de kapitaalsinvesteringen. In Indonesië 
groeien bij de massa van het volk de weerstand tegen de praktijken en 
de overheersing van het buitenlands monopolie-kapitaal. Anderzijds 
bestaat de erkenning, dat er kapitaal en technische hulp voor de op
bouw noodzakelijk zijn. Hierbij mogen echter geen politieke voorwaar
den worden gesteld, die de soevereiniteit en de onafhankelijkheid 
aantasten. Getuigt het echter van goed koopmanschap, indien men zijn 
zin wil doordrijven door aan een ander land bepalingen en economische 
overheersing op te leggen, die door de brede massa van dat volk niet 
worden aanvaard? Of om privileges voor het geïnvesteerde kapitaal te 
zoeken, die op zichzelf al een uitdrukking van kolonialisme zijn? Of 
is het reëler om de veranderde situatie te erkennen en - mede met het 
oog op Nederlandse economische belangen- goede vriendschappelijke 
betrekkingen aan te knopen, die toch mogelijkheden bieden voor acti
viteit op economisch gebied? Het bestaan van de Chinese Volksrepu
bliek wordt door vele kapitaalskringen verfoeit. Gezond verstand zegt 
echter een realiteit te aanvaarden en dan op handel met het nieuwe 
China aan te sturen. Waarom niet zulk een houding ten opzichte van 
een zich veranderend Indonesië? 

Het Algemeen Handelsblad van 14 december 1955 heeft een be
schouwing gewijd aan de nieuwe economische bepalingen, die de 
regering Rarahap op 8 december bekend maakte. De bepalingen 
scheppen gunstige voorwaarden voor aantrekking van het buitenlandse 
monopolie-kapitaal en zullen de positie van dit kapitaal versterken op 
mijnbouwgebied, handel, banken enz. Het is in de geest als Luns van 
zijn handlangers kan verwachten. 

Het Algemeen Handelsblad is ook met de bepalingen als zodanig 
ingenomen. Het verwachtte zelfs, dat deze op de ministersconferentie 
ter sprake zouden komen, doch tekende lüerbij aan: "Echter de bezwaren 
tegen het premature karakter van een overleg met een regering, die 
zelf nog geen waarborgen bezit voor haar eigen vcoortbestaan, komen 
te scherper aan het licht nu een concreet stuk ter tafel wordt gebracht." 
Het blad vraagt zich af welke kansen Rarahap heeft om zijn voorne
mens, die "nog niet eens de vorm van een wetsontwerp hebben, te 
verwezenlijken." Een wet aangenomen door "het niet op de volkswil 
steunende voorlopige parlement en afgehandeld door een kabinet dat 
door een zeer belangrijk deel van het volk als demissionair wordt 
beschouwd," za\ door een nieuw kabinet gemakkelijk als niet bindend 
worden beschouwd. En dan schrijft Het Algemeen Handelsblad: 

"Immers over enige maanden zal Indonesië voor een kabinetsformatie 
staan, en dit op zichzelf brengt voor de positie van het buitenlandse; · 
kapitaal grote risico's met zich mee." 

Deze risico's, die Het Algemeen Handelsblad voor het buitenlands 
kapitaal signaleert, kunnen niet anders voortvloeien dan uit de weten
schap, dat de democratische partijen niet voor de aantrekking van het 
(monopolie)-kapitaal zonder meer zullen voelen. En dat is niet te 
verwonderen, indien men bedenkt, dat jaarlijks nog zo een 500 miljoen 
gulden naar Nederland wordt overgemaakt en dus aan de opbouw in 
Indonesië wordt onttrokken. Is het evenwel niet reëler om te erkennen 
ho e de situatie in Indonesië werkelijk is en vanuit die situatie zijn 
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houding te bepalen? De Indonesische nationale partijen verwerpen de 
economische overheersing van het monopoliekapitaal, maar niet aan
trekking van kapitaal (leningen en credieten) en ook geen handel met 
alle landen. 

Goede zakelijke belangen vereisen dan ook, dat Nederland niet 
krampachtig probeert om de klok terug te zetten - wat toch niet 
lukken zal - maar de veranderingen te erkennen en vandaar uit te 
handelen. Kort na de verkiezingen van 29 september schreef Het 
Handelsblad, dat "wij begrip moeten tonen voor het feit," dat er nu 
op democratische wijze een parlement is gekozen. "De kans, dat 
zich in het Indonesië van na de verkiezingen. gelegenheden voordoen 
om tot een betere verstandhouding te geraken, is zeker niet buiten
gesloten." In hetzelfde artikel sprak Het Handelsblad erover, dat "we 
ons steeds voor ogen moeten blijven houden, dat wij voor goede en 
solide betrekkingen met Indonesië de instemming behoeven van het 
Indonesische volk als geheel." Daarom dienen we ons te beraden over 
de houding tegenover de PNI. "Wij moeten" - zo schreef Het Han
delsblad - ,,nu er naar alle waarschijnlijkheid grote veranderingen op 
til zijn, de moed vinden om de PNI een schone lei te geven," om daarna 
onbevooroordeeld en met open oog af te wachten, hoe de verdere ont
wikkeling zal zijn." 

Als conclusie bracht het blad dan, dat de betrekkingen tussen 
Nederland en Indonesië "alleen dan hecht en betrouwbaar worden, 
indien zij zakelijk, zuiver en eerlijk zijn gesteld en wel zo, dat beide 
landen er het grootste mogelijk profijt van kunnen trekken." 

* 
De belangen van de Nederlandse economie vereisen, dat er goede 

betrekkingen met Indonesië bestaan. De laatste jaren is de verhouding 
als gevolg van de Luns-Romme politiek verslechterd. In de politiek 
tegenover Indonesië ligt dan ook de noodzaak - en de mogelijkheid -
voor een linkse coördinatie, die een einde kan maken aan de agressieve 
Luns-politiek. De mogelijkheden voor zulk een linkse coördinatie zijn 
juist groter als gevolg van de overwinningen der democratische krach
ten in Indonesië. 

De onderontwikkelde gebieden - dat wil zeggen, die landen die als 
gevolg van de overheersing en uitplundering der imperialistische 
landen op industriëel gebied achter zijn gebleven - verwerpen de 
steun en de ervaring van geen enkel land, dat bij hun opbouw behulp
zaam wil zijn. In de besluiten van de conferentie van Bandung is 
economische samenwerking tussen Aziatische-Afrikaanse landen en 
landen buiten dit gebied niet buitengesloten - Nederland is in
dustriëel meer ontwikkeld dan Indonesië en indien het zijn oude 
praktijken van het kolonialisme kan opgeven, zal het technische bij
stand kunnen verlenen op basis van wederzijds voordeel en respect 
voor de nationale soevereiniteit. Het behoort de laatste jaren in alle 
kringen tot de gewoonte om te spreken over de ontwikkeling van de 
achtergebleven gebieden. In de praktijk betekent het evenwel, dat het 
monopolie-kapitaal op andere wijze tracht de overheersing van die 
landen in stand te houden als afzetgebied en grondstoffenbron. Dat kan 
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nooit werkelijke ontwikkeling betekenen. De koloniale en afhankelijke 
landen zullen, vertrouwend op hun eigen krachten, hun technische 
ontwikkeling en kapitaalsaccumulatie, zeker de weg van de volledige 
economische onafhankelijkheid inslaan. De vraag is maar of Nederland 
op die weg wil helpen. Indonesië is voor Nederland niet zo maar een 
land. Het Indonesische volk is een broedervolk en de historisch ge
groeide banden - in zulke prachtige stukken strijd tot uitdrukking 
gekomen- zullen niet verbroken worden. Daarom kan Nederland nog 
een bijdrage leveren bij de ontwikkeling van Indonesië, hetgeen boven
dien een actief economisch belang voor Nederland is. 

Nederland heeft knappe professoren, ingenieurs en technici, die 
veelal over ervaring met werk in de tropen beschikken en van wie 
velen hebben getoond oprechte gevoelens van sympathie voor de Indo
nesische bevolking te koesteren. Zij zouden vruchtbare arbeid kunnen 
verrichten voor Indonesië; bij het tot ontwikkeling brengen van de 
industrie, het aanboren van machtige hulpbronnen, bij de opleiding 
van weetgierige en leergrage Indonesische jongeren. Op een basis van 
vrijwillige samenwerking zal Nederland kunnen genieten van de hulp
bronnen aan grondstoffen en tropische producten, die een vrij Indonesië 
bieden kan. 

Dan zal een linkse coördinatie evenwel een radicale ommekeer 
moeten brengen in de Nederlandse agressieve Romme-politiek tegen
over Indonesië. Want gezonde samenwerking kan slechts stoelen op 
een basis van gelijkheid. 

16 januari 1956. 

Voortschrijden van het mitsjoerinisme 

In het laatste gedeelte van het vo
rig jaar is internationaal het eeuw
feest gevierd van LW. Mitsjoerin, kwe
ker en geleerde uit de Sowjet-Unie, 
grondlegger van de hedendaagse we
tenschappelijke biologie. Hij werd in 
1855 geboren. 

Reeds vóór de Grote Socialistische 
Oktober-Revolutie leverde hij belang-
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rijke prestaties, maar algemene toe
passing en hoge vlucht van het mit
sjoerinisme bleek pas mogelijk in de 
Sowjet-Unie. Om één enkel voorbeeld 
te geven: in 1885 gelukte het Mit
sjoerin al, de ontwikkeling van planten 
te bevorderen door elektrisering. Doch 
pas onder het Sowjetbewind kon een 
Elektro-biologisch Laboratorium ge
sticht worden, dat thans onder leiding 
staat van Mitsjoerins leerling B. Niki
tin. 



Het mitsjoerinisme in Hongarije 

Een soortgelijke ontwikkeling zien 
wij elders. In Hongarije slaagde reeds 
onder het oude regiem de kweker R. 
Fleischmann erin, door gebruikmaking 
van mitsjoerinistische kennis en me
thoden, een bijzonder sterke tarwesoort 
te verkrijgen: hiermee hielp hij verarm
de boeren, die enkel slechte grond be
zaten. Na 1945, toen de Hongaarse 
Volksrepubliek ontstond, zien wij niet 
alleen, dat de grondveredeling ter hand 
wordt genomen, maar tevens dat het 
mitsjoerinisme op steeds ruimer schaal 
tot sukses leidt. Zo hebben langs die 
weg Prof. K. Sedlmayr en zijn mede
werkers onder meer de inheemse maïs 
en suikerbieten sterk verbeterd. Prof. 
A. Porpáczy zorgde voor een nieuwe 
fruitsoort met voortreffelijke eigen
schappen door kruising van framboos 
en braam. De kweker V. Teichmann 
maakt de aardappel sterker. 

In Hongarije is men ook begonnen 
met de tarwe-rogge-kruisingen, welke 
in de Sowjet-Unie zeer goede uitkom
sten hadden opgeleverd. Er wordt in 
Hongarijee veel aandacht besteed aan 
verbetering van gewassen en vee door 
enten, bloed-overbrenging, ei-over
planting enz. (Vegetatieve bastaarde
ring of ent-kruising). 

Het mitsjoerinl8me in R<lemenlë 

Ook daar gaan landbouw en veeteelt, 
mede dank zij verbreiding van Mit
sjcerinistische methoden op grote 
schaal, snel voorwaarts. Aan het In
stituut voor landbouw-onderzoek te 
Boekarest hebben thans ongeveer zestig 
mitsjoerinistische onderzoekers een lei
dende functie bij het proefondervinde
lijk onderzoek. Het Instituut beschikt 
over 29 proefstations, die ondersteu
ning verlenen aan tal van landbouw
verenigingen, collectieve landbouwbe
drijven en staatslandbouwbedrijven. 

In Roemenië wordt o.m. de geleide 
ve.rnndering van het dierlijk organisme 
met behulp van klierprodukten en via 
het zenuwstelsel onderzocht. Dit heeft 
bijv. tot gewichtstoeneming en snellere 
voortplanting bij pluimvee geleid. Men 
is ·er doende, de theestruik tot een in-

heemse plan te maken en heeft er de 
perzik veredeld en sterker gemaakt via 
kruising met de amandel. 

Het Karakoem-Kanaal 

Ruim een jaar geleden, op 14 januari 
1955, ontdekte het dagblad Het Vrije 
Volk hetgeen het noemde een "myste
rie in de Sowj"et-Unie": in plaats van 
zijn lezers mee te delen, dat in de 
Sowjet-Unl.e thans de voorkeur wordt 
gegeven aan zo snel mogelijke voltooi
ing van het Karakoem-Kanaal (in het 
zuiden van de Toerkmeense Socialis
tische Sowjet-Republiek) boven uit
voering van het Toerkmeense Hoofd
kanaai (in het noorden van die re
publiek), schreef het blad, dat de 
Sowjet-Unie de plannen ter ontwik
keling van Toerkmenistan niet uit zou 
voeren, dat er misschien wel helemaal 
geen kanaal kwam enz. 

Verbetering of aanvulling van deze 
Vrije-Volkberichten hebben niet plaats 
gehad, hoewel dit mogelijk zou zijn ge
weest onder meer op basis van repor
tages met foto's en kaartjes in het 
blad "Sowjet-Union" van augustus 
1955 en het blad "Etudes soviétiques" 
van december 1955. 

Toerkmenistan is in het zuiden smal
ler dan in het noorden. Het Karakoem
Kanaal zal hier niet 1100 km lang 
worden, maar "slechts" ongeveer 1000 
km. Als het voltooid is, zullen een half 
miljoen hectaren woestijngrond be
vloeid kunnen worden. Het kanaal zal 
bevaarbaar zijn en in het kader van dit 
plan worden tevens enige elektrische 
centrales gebouwd. Het kanaal loopt 
van de rivier de Amoer-Darja west
waarts, eerst naar Mary aan de rivier 
de Moergab; traject van ongeveer 400 
km; daarvan zijn thans, van oost naar 
west, 150 km gereed, waarin het 
Amoer-Darja-water reeds stroomt. In 
1958 moet dit gedeelte klaar zijn. Het 
tweede deel loopt van Mary naar Tedz
jen aan de rivier van die naam (traject 
van 130 km). Het laatste deel, 380 km 
lang, zal zich uitstrekken van Tedzjen 
via de hoofdstad Asjchabad tot Artsj
man nabij de Iraanse grens. 

d.L. 
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Boekbespreking 

ONTSTAAN EN LEVENSLOOP VAN STERREN 

EN PLANETEN 

Waar prof. Pannekoek, in zijn boek "De bouw en de ontwikkeling der sterren" 
( 1927), eindigde, begint dr De Jager*). En ook Eddington, die in zijn "Sterren 
en atomen" (Eng. uitgave eveneens in 1927) schrijft, dat elke vooruitgang in de 
theorie van de ontwikkelin\:1 der sterren stilstaat, zolang de vernietiging van de 
materie slechts een veronderstelling is, moest zijn voordrachten uit die jaren 
beëindigen, zonder meer dan een blik in die wereld geworpen te hebben, die de 
latere ontdekkingen op het gebied van de kernenergie zouden ontsluiten. 

Een concreet voorbeeld: De verklaring van de energie~produktie door atoom~ 
kernreacties in de zon, die bij De Jager een van de uitgangspunten is, konden 
Pannekoek en Eddington slechts min of meer aarzelend aan het slot van hun 
feitenmateriaal geven. Eddington verklaarde, dat wij "bereid zijn alles te herzien" 
en dat in dit verband nog niets definitief kan worden aangenomen. En Pannekoek 
zegt naar aanleiding van de energieproduktie in de sterren, op pag. 174 (van de 
186), dat wij op "het nog veel onbekender vraagstuk (worden) gebracht van het 
ontstaan en de oertoestand van de sterren." Dit is nu juist het vraagstuk waarmee 
De Jager begint. 

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat wij in een zo heldere vorm, voor leken zo 
begrijpelijk en zo boeiend, een uiteenzetting hebben gekregen over de snelle 
ontwikkeling in de sterrenkunde tot op onze tijd. Een ontwikkeling die direct 
resulteerde uit de samenwerking van sterrenkundigen uit verschillende landen, 
waarbij naast de Russen en de Amerikanen de Nederlanders een eervolle plaats 
innemen. 

* 
Hoe verandert het wereldbeeld van een wetenschappelijk mens? Alleen en 

uitsluitend door waarnemingen, en gevolgtrekkingen uit die waarnemingen, van 
de natuurkundige of maatschappelijke werkelijkheid. Is het dan niet van groot 
belang om te weten welke nieuwe ontdekkingen hebben plaatsgevonden in de 
opbouw van onze zichtbare wereld, welke verruiming ons gezichtsveld gekregen 
heeft? Dat heeft dr C. de Jager in een serie voordrachten voor de Volksuniversi
teit te Amsterdam, thans gebundeld en tot 1954 bijgewerkt, traèhten te doen. Stap 
voor stap laat hij zijn toehoorders (lezers) mee~denken, zelf tot de conclusie 
komen dat een bepaalde oplossing niet deugt of verouderd is, dat een andere beter 
voldoet, en ook begrijpen waarom sommige punten nog duister zijn. 

De kernreacties, en met name de overgang van waterstof in helium (de zon 
bestaat voor 99 °/0 uit waterstof en helium) , zijn van primair belang voor alle 
evolutieverschijnselen, die De Jager beschrijft. Zij zijn de grondslag voor de 
volgende conclusies: 

- De ontwikkeling van de sterren wordt bepaald door het afnemen van de 
hoeveelheid waterstof, het toenemen van helium, tot de brandstof op is en de 
ster uitdooft. De verhouding tussen waterstof en helium is een aanwijzing voor 
de leeftijd. 

- De zon is hoogstens 6 miljard jaren oud, de aarde ongeveer 5 miljard. 
Waarschijnlijk is dit ook ongeveer de leeftijd van de meeste hemellichamen in 
ons melkwegstelsel. Daarnaast zijn er veel jongere, want er ontstaan voortdurend 
nieuwe sterren. 

* Dr. C. de Jager: Ontstaan en levensloop van sterren en planeten. Uitg. Thieme, 
1955, f 5.50. 
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- De zon kan nog 15 miljard jaar ,.branden." 

Het melkwegstelsel 

Ons melkwegstelsel. waartoe ongeveer honderdmiljard sterren behoren, is een 
platte schijf, omgeven door een wolk van ruim honderd kleinere sterhopen, die 
met het platte stelsel een gemeenschappelijk middelpunt hebben. In het voor ons 
zichtbare deel van het heelal zijn nog meer dan een miljard andere stelsels, zoals 
ons melkwegstelsel. waarvan de Andromeda .,nevel" de grootste is. 

In een van de prachtige opnamen, die het boek van De Jager illustreren, ziet 
men de spiraalvormige bouw van het stelsel uit Andromeda, een vroegere ontdek~ 
king, die langs allerlei scherpzinnige waarnemingen en berekeningen van de laatste 
tijd (o.a. door de stichting Radiostraling van Zon en Melkweg, te Kootwijk) ge~ 
leid heeft tot het in kaart brengen van soortgelijke spiraalarmen in ons eigen 
stelsel. Deze spiraalarmen verdwijnen als gevolg van de rotatie van het melkweg~ 
stelsel. maar er ontstaan voortdurend opnieuw, hoè is nog niet bekend. 

Alle jongere sterren komen slechts in associaties voor; individuele sterren 
oc.tsta'ln door het uit elkaar drijven van de associaties. Vermoedelijk zijn de 
mèest compacte stergroepen ontstaan door het samenballen van gas~ en stof~ 
wolken, onder invloed van de ionisatie door een hete ster, terwijl de enkele 
hete ster, die de andere sterren tot leven wekte, kan zijn ontstaan door samen~ 
trekking onder invloed van de zwaartekracht. 

Het planetenstelsel 
Wij lezen verder bij De Jager, dat een enkelvoudige ster, zoals de zon, in de 

minderheid is. Viervijfde van alle sterren behoren tot een twee~ of meervoudig 
stelsel. Maar de vorming van een planetenstelsel kan men beschouwen als een 
bijzonder geval van het proces van dubbelster~vorming; of het een of het ander 
gebeurt hangt helemaal af van de grootte der gasmassa' s, die de pasgevormde 
ster begeleiden. Volgens een voorzichtige schatting zal één op elke duizend 
sterren in dit bijzondere geval verkeren, zodat we in ons melkwegstelsel op 
ongeveer honderdmiljoen planetenstelsels kunnen rekenen. 

Reeds eerder kwam men tot de conclusie dat de planeten koud zijn ontstaan. 
Tl:ans beschikt men over doorslaggevende bewijzen tegen de .,afkoelingstheorie"; 
zeer waarschijnlijk zijn de planeten ontstaan door het samenklonteren van stof~ 
deeltjes in een grote stofwolk, die door draaiing was afgeplat. 

Men zou verwachten dat de dichtheid in deze wolk vlak bij de zon het grootst 
was. maar dit komt niet uit, want de gezamenlijke massa van de binnenste vier 
pb.neten (Mercurius, Venus, aarde, Mars) bedr.aagt nog geen honderdste deel 
van de massa van Ju pi ter. Waarschijnlijk heeft de straling van de zon de gas~ 
wo:ken in zijn nabijheid geïoniseerd, de waterstofatomen gesplitst in protonen en 
ele:-ctronen. Deze elektrisch geladen deeltjes werden meegesleurd door de elek
tri:,.ch geladen deeltjes die de zon in alle richtingen uitstraalt, zodat in de buurt 
va;., de zon slechts weinig materie overbleef om planeten te vormen. 

In de materie bevond zich een kleefstof, die ervoor zorgde dat Venus en de 
aa.:de groter zijn dan Mercurius en Mars. In de oerwolk moet n.l. veel waterstof 
en zuurstof zijn geweest, en dus ook hun verbinding H 20, in de vorm van reus~ 

.achtige dampwolken vlak bij de zon, verder weg in de vorm van natte sneeuw, 
diè kleefkrachtig was, en nog verder weg, in de buurt van Mars, in de vorm van 
droge ijskristallen. ·· 

De vorming van Jupiter en Saturnus werd bevorderd door een andere kleefstof, 
n.l. ammoniak op een temperatuur nabij zijn vriespunt. In de buurt van Uranus 
en Neptunus, die veel kleiner zijn, was ook de ammoniak te droog om te kleven. 

* 2,ddington zei in .,Sterren en atomen": .,Dit is een detectiveverhaal. dat wij 
zenden kunnen noemen 'Het ontbrekende woord en de valse sleutel'." Maar 
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Eddington' s grapjes zijn niet altijd even verhelderend; hij spreekt ook over "de 
Natuur" als iets bovennatuurlijks: "Toen zij (de Natuur) de sterren maakte 
hechtte zij blijkbaar veel waarde aan het aantal nullen ... Gewoonlijk blijft zij 
vrij dicht bij het model." 

Pannekoek en De Jager gaan omzichtiger tewerk. Hoewel zij ook spreken van 
raadsels, die opgelost moeten, en de lezers op boeiende speurtochten meevoeren, 
laten zij zich nooit verleiden tot ongerijmde en wellicht misleidende vergelijkingen. 

Op zijn beide populaire voorgangers heeft De Jager vóór dat hij met nog 
vastere hand het essentiële weet uit te stippelen, zonder zich tot plezierige of 
ingewikkelde zwerftochten te laten verleiden, en dat zijn materiaal nóg zorg
vuldiger op een lekenpubliek is ingesteld, met al het cijfermateriaal in aparte 
kaders, die men bij het lezen desnoods terzijde kan laten. 

S.P. 

MATERIE EN BEWUSTZIJN 

Het dialectisch materialisme is de filosofie van het marxisme-leninisme. Het is 
zo ongeveer het enige wijsgerige stelsel dat in zijn naam reeds te kennen geeft, 
dat het zonder omwegen stelling neemt in het belangrijkste vraagstuk van de 
filosofie. 

"De grootste fundamentele vraag van elke filosofie is die van de ver
houding tussen denken en zijn, tussen geest en natuur ...... Degenen, die 
voor de oorspronkelijkheid van de geest tegenover de natuur opkwamen 
en derhalve in laatste instantie een wereldschepping van de een of andere 
soort aannamen ...... vormden het kamp van het idealisme. De anderen, 
die de natuur als het oorspronkelijke beschouwden, behoren tot de verschil
lende scholen van het materialisme." * 

De stamvaders van wijsgerige stelsels als het kriticisme, positivisme, agnosti
cisme, om er slechts enkele te noemen, zijn elkaar in de haren gevlogen en hun 
nazaten doen dat ook nu nog. Maar bij de fundamentele vraag van de filosofie 
beland, reikten zij elkaar weer de hand: "een wereldschepping van de een of 
andere soort." Hun stelsels mogen zich in naam van elkaar onderscheiden, maar 
het blijven loten van de idealistische stam. 

Onlangs verscheen in Berlijn een vertaling van "Materie en bewustzijn." een 
werk van de in de oorlog gesneuvelde Sowjet-schrijver F. I. C ha schat s
i i c h **. Het heeft het dialectisch materialisme tot onderwerp. Uitgaande van 
de bovenaangehaalde classificatie van Engels, stelt de schrijver het materialisme 
en idealisme tegenover elkaar. Teneinde de verschillen tussen beide stelsels 
duidelijk te doen uitkomen, geeft hij een historisch overzicht. Elke nieuwe stap 
voorwaarts van de wetenschap op alle gebieden levert feitenmateriaal ter staving 
en ontwikkeling der materialistische theorie. En ook van dit feitenmateriaal heeft 
Ch. een vruchtbaar gebruik gemaakt. 

* 
Welke opvatting heeft het dialectisch materialisme van het denken? 

"Het denken (en het bewustzijn in 't algemeen) is steeds de weerspiege
ling van het materiële zijn in het hoofd van de mens. Lenin heeft er vaak 
over geschreven, dat wat weerspiegeld wordt, onafhankelijk van wat 
weerspiegelt kan bestaan en bestaat, maar dat wat weerspiegelt niet kan 

* Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach. 
** F. I. Chasschatschich: Materie und Bewusstsein, Dietz Verlag, 1955. Prijs 

f 3.50, bij Pegasus. 
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bestaan zonder dat wat weerspiegeld wordt. Dit is het uitgangspunt van 
het filosofisch materialisme." 

Het denken, het bewustzijn wordt hier geplaatst tegenover de natuur, de 
materie. Deze tegenstelling is echter niet absoluut. Onze hersenen, waarmee wij 
denken, zijn zelf een ontwikkelingsprodukt van de materie. De genoemde tegen~ 
stelling geldt dan ook slechts binnen het gebied van de kennistheorie, de theorie 
van de overgang van niet-kennen naar kennen. 

Via onze zintuigen staan wij met de buitenwereld in contact. De prikkels, die, 
deze organen waarnemen, worden via zenuwbanen naar de hersenen geleid en 
komen daar tot bewustzijn. 

Idealistische tegenwerpingen laten niet op zich wachten. 
Kunnen wij onze kennis baseren op de inlichtingen die onze zintuigen ons 

verschaffen? Onze zintuigen zijn grof en beperkt. Hoe weten wil dat de dingen 
inderdaad zo zijn zoals wij ze zien? Leven we niet in een wereld van zins~ 
begoocheling? 

"Het oorspronkelijke denken was een wapen van de praktische oriën
tering van de mens in zijn omgeving; het was objectief. Het staat vast, 
dat zonder juiste kennis van de objectieve wereld een vooruitgaande be· 
weging van de mensheid, haar progressieve ontwikkeling - al was het 
nog zo lan.gzaam - uitgesloten zou zijn." 

Uit het voorgaande zou gemakkelijk de conclusie getrokken kunnen worden, 
dat het dialectisch materialisme in het denken, in het bewustzijn sI e c h t s de 
functie onderkent van het .. weerspiegelen." Het tegendeel is waar. Het instinkt 
van de dieren, hun ontvankelijkheid voor bepaalde prikkelingen, stelt ze in staat 
bepaalde doelmatige handelingen te verrichten. Hierdoor kunnen ze zich voedsel 
verschaffen en zich in hun omgeving handhaven. De verhouding van de dieren 
tegenover de hen omringende natuur is echter volkomen passief. 

Maar hoe staat het met de mens? 
.,Het doel van de menselijke kennis is de onderwerping van de natuur 

aan de macht van de mens. Het marxistische filosofische materialisme legt 
de nadruk op het doeltreffende van het menselijke denken. De mens kan 
er trots op zijn, dat hij dank zij zijn verstand de afstand der sterren meet, 
het gewicht van de hemellichamen vaststelt, hun scheikundige samenstel
ling onderzoekt en in de inwendige structuur van planeten en sterren bin
nendringt. Het verstand is een machtig werktuig van de. mens in de strijd 
met de natuur. De herschepping van de wereld volgens de belangen en 
behoeften van de mensheid is een bewijs voor de waarheidsgetrouwe weer
spiegeling van de objectieve wereld in de begrippen." 

Hieruit blijkt wel zeer duidelijk dat de verhouding van de mens tot de natuur 
niet een passieve, maar een actieve is. Hiertoe worden wij door ons denken in 
staat gesteld, en wij zijn ertoe in staat omdat ons denken, ons bewustzijn de 
objectieve wereld waarheidsgetrouw weerspiegelt. 

In het bovenstaande citaat zit nog een ander zeer belangrijk kenmerk van het 
dialectisch materialisme opgesloten. 

Waaruit moeten wij de juistheid van ons denken afleiden, wat is het criterium 
voor de waarheid van onze kennis? Uit het bovenaangehaalde zal het zonder 
meer duidelijk zijn dat dit de praktijk is. De praktijk als criterium voor het 
waarheidsgehalte van ons denken is door Marx en Engels in de materialistische 
kennistheorie ingevoerd. Daarom houden wij dan ook onwrikbaar vast aan het 
principe van de eenheid van theorie en praktijk. 

* Het is onmogelijk om in enkele bladzijden van een tijdschrift de grote ideeën-
rijkdom van dit boek ook maar bij benadering weer te geven. 

In het voorgaande is in grote lijnen de kern van ile materialistische theorie 
weergegeven en de plaats die het menselijk denken inneemt. 

Maar evenals de natuur voortdurend verandert, evenals de maatschappij-
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vormen veranderen en zich ontwikkelen van lagere naar hogere vormen, van 
feodalisme via kapitalisme naar socialisme, verandert ook het menselijk denken. 
Het bewustzij1n weerspiegelt de objectieve wereld, gebonden aan de historisch
maatschappelijke situatie waarin deze zich bevindt. 

Lenin schreef: 
"Kennis is de weerspiegeling van de natuur door de mens. Maar dit i.s 

geen eenvoudige, geen onmiddellijke, geen totale weerspiegeling, maar het 
proces van een reeks abstracties, formuleringen, de vorming van begrip
pen, wetten enz ....... " 

Aan dit denkproces is de tweede helft van Chaschatsjichs boek gewijd. Ook 
bij dit onderdeel maakt hij historische excursies waardoor ons inzicht aanzienlijk 
verbreed wordt. 

"Materie und Bewusstsein" zal hun, die zich zetten aan de studie van Stalin' s 
werk over het historisch en dialectisch materialisme, veel steun verlenen. Ten
einde dit boek in Nederland een brede lezerskring te verschaffen zou het zeker 
aanbeveling verdienen het in het Nederlands te vertalen. 

F.M. 

BIBLIOTHEEK VOOR ZELFSTUDIE 

Van de lijfeigenschap tot de Octoberrevolutie is in het oude, tsaristische 
Rusland een lange weg afgelegd: een weg van bloed en tranen, van vallen en 
opstaan voor de arme, uitgezogen Russische boeren en arbeiders. Hoe deze 
boeren en arbeiders tenslotte door hun Partij tot de drempel van de overwinning 
werden geleid ~ daarvan vertelt de brochure, die nu in de Bibliotheek voor 
Zelfstudie is verschenen: "Hoe de arbeiders en boeren in het tsaristische Rusland 
leefden en voor hun bevrijding streden."* 

Ondanks de kleine omvang van dit boekje krijgt men een zeer goede indruk, 
hoe de lijfeigenschap in 1861 werd opgeheven, hoe de eerste revolutionaire 
arbeiders optraden, hoe Lenin de Strijdbond ter bevrijding van de arbeidersklasse 
oprichtte en hoe in 1898 de Sociaal-democratische Arbeiderspartij tot stand kwam. 
De revolutie V3l1 1905 wordt erin beschreven en de revolutionaire bewegingen 
vlak voor de eerste wereldoorlog. Waardevol is het boekje ook door de be
schrijving van leven en wonen van de arbeiders en boeren, zodat het geen droge 
opsomming van feiten is geworden, maar een zeer leesbaar geheel. Enkele illustra
ties verlevendigen de inhoud. 

H.N. 

VAKLITERATUUR OVER PIJNLOZE BEVALLING 

In "Geneeskundige Bladen uit Kliniek en Laboratorium voor de praktijk" is 
nummer VII van de 47ste reeks (48 pag.) geheel gewijd aan een artikel van 
Dr J. de Leeuwe: "Psycho-profylaxe ter opheffing van barenspijn." **) 

De brochure vormt een zeer nuttige bijdrage tot de theorie en praktijk van de 
"pijnloze bevalling." Het onderwerp, dat onlangs in een zeer actueellicht is komen 
te staan door de uitspraak van de paus, is duidelijk en met volledige kennis van 
zaken uiteengezet. 

* Pegasus, 1955. Prijs 45 cent. 
** Erven Bohn, 1955. Prijs f 2.50. · 
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• 
16e jaargang no. 3 maart 1858 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
ma~xisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Jl1aandelijkse 
. . 

notities 

De verkiezingen zijn in zicht. De verkiezingsstrijd zal hevig zijn, om
dat de a.s. verkiezingen een bijzondere inzet hebben. De regerings
politiek is vastgelopen op een aantal belangrijke vraagstukken zoals de 
be.itenlandse politiek, de bewapening, de loonvorming, de compensatie 
vcor de nieuwe huurverhoging, de woningbouw, het onderwijs en de 
moeilijkheden in de landbouw. (Zie voor dit laatste een artikel elders 
ir dit nummer.) 

0e politiek van de regering is vastgelopen omdat de ontevredenheid 
Oè"".ier het volk groeit en er tot in de boezem van de regering tegen
' L llingen over de 'h' 1ac~stukken bestaan. 

"_".;n··· c·:>:1v-:· · ·'"ld na de verkiezingen, zal op deze 
,, ···::tie in ons land houdt 

"~- . . . · • :•. 1 Romme erop voor, 
c: ::1:: L "., it.·:.ze verhoudingen. 

· ·'' ~·· •. .I'·.- , ::, ·" , ,, • politieke verhoudin-
.. ~- ;: ');t,:. · :w :>· Lii iJcO: ·/,,:i :·:::• \ de werkgevers om in 
ccc ."a::;' r) J •• i:c-:·~·~<'l'.''"t '. ··:-.··~ v~1n CC' v:J\Lonc1cn in de Stichting van 
ö .. .: Ar~~cicl. Zij '>'Jii~':n Vè'.ll l:un gn~~~ winsten gE:en klein deel afstaan aan 
d·? -,·c·rker:;. Op .!<rond d;:;:;rvan éitreven zij naar een regering die hun 
be!.:cgcn no~ ;;cO:er behartigt dan de huidige. 

Daarom komt het er bij de komende verkiezingen in de eerste plaats 
or; aan, deze plannen van de reactie te voorkomen en Romme en zijn 

• aanhangers uit een komende regering te weren. 

Een ruk naar links 

Om dat te bereiken en een andere koers in Nederland door te voeren 
is ~et nodig, dat de linkse partijen hun politieke activiteiten coördine
ren. Een samenwerking tussen PvdA, VVD en CPN zou de mogelijkheid 
scnen1{en van een nieuwe regering onder linkse leiding, zonder Romme. 
Dit zou de weg vrijmaken om tot een reeks van positieve oplossingen 
te komen in tal van vraagstukken, zoals de buitenlandse politiek, lonen 
en prijzen, woningbouw, onderwijs en vraagstukken van het agrarisch 
dePl der bevolking t.a.v. de garantieprijzen voor hun produkten. 

M1ar hoe mooi het perspectief van zo'n samenwerking ook is, men 
rnt:1et er rekening mee houden dat ze niet vanzelf tot stand komt. 

129 



Om iets te bereiken m deze strijd, moeten de krachten van de voor
uitgang over invloed beschikken. Daarom wordt die samenwerking, en 
de stappen die op weg naar die samenwerking kunnen worden gedaan, 
bepaald door de hoeveelheid stemmen die op de CPN worden uit
gebracht. 

Die stemmen zullen een daadwerkelijke ondersteuning betekenen 
voor de politiek van een linkse coördinatie, zoals deze door de CPN 
wordt voorgestaan. Na het mandement hebben de PvdA en de VVD 
zich in woorden tegen het mandement gekeerd, maar zij trokken er 
niet de consekwenties uit, de tot standbrenging van de samenwerking 
der linkse krachten om de mandementspolitiek van Romme een halt 
toe te roepen. 

Toen de PvdA in '52 de grootste partij werd, leverde zij haar verkie
zingsresultaten uit aan de KVP, die een verkiezingsnederlaag geleden 
had. Daarom kan alleen een versterking van de CPN een verandering 
brengen. 

Het belangrijkste element in het samenbrengen der linkse krachten 
is de eenheid van actie van de arbeidersklasse. Naarmate deze eenheid 
toeneemt, zal de samenwerking der linkse krachten toenemen. 

Die eenheid van actie moet in de strijd voor de directe belangen tot 
stand worden gebracht,de belangen van het levenspeil, lonen en prijzen. 

Nu de grote ondernemers overduidelijk hun ware aard getoond 
hebben, is het zaak om alle verschillen uit de weg te ruimen en gemeen
schappelijk front te maken tegen de gemeenschappelijke vijand, de 
grote ondernemers. Loonsverhoging is noodzakelijk, en de mogelijk
heden ervoor zijn aanwezig in de geweldige winsten die door de arbeids
kracht der werknemers zijn voortgebracht. 

Door eenheid van actie is een ruk naar links te bereiken, een ruk naar 
links kan het levenspeil een ruk omhoog geven. 

10 jaar P.v.d.A. 

Het tienjarig jubileum van de PvdA werd begeleid met een aantal 
uitspraken die moesten bewijzen dat de weg, die de SDAP was inge
slagen, veel successen had gebracht. 

Pech voor de feestredenaars was het afbreken van de besprekingen 
in de Stichting van de Arbeid aan de vooravond van het jubileumcon
gres. Want deze breuk in de Stichting van de Arbeid liet zien dat de 
"doorbraak" de winsthonger van de ondernemerst niet ingetoomd, 
maar integendeel heeft aangemoedigd. 

Ja, er bestaat verband met de reeds eerder genoemde pogingen der 
reactie om tot een regering onder leiding van Romme te komen en de 
tien jaar regeringspolitiek van de PvdA. 

Direct na de oorlog was de drang naar vernieuwing onder de arbei
dersklasse, evenals onder andere bevolkingsgroepen, zeer groot. 

In de strijd tegen de buitenlandse onderdrukker, het Hitlerfascisme, 
en zijn binnenlandse handlangers, de NSB en de collaborateurs, was 
er een sterke eenheid ontstaan tussen communisten en sociaaldemocra
ten. Een geweldige stimulans was aan deze eenheid gegeven door de 
onvergetelijke Februaristaking, waarin sociaaldemocraten schouder 
aan schouder streden met hun communistische kameraden. 
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• 
De arbeiders wensten de tijd van verdeeldheid van voor de oorlog 

niet terug. Het oprichten van de PvdA was een daad van het brengen 
van een hernieuwde verdeeldheid onder de arbeidersklasse, bemanteld 
met een nieuw gewaad van "doorbraakpartij", die in staat zou zijn 
aanhang te verwerven in groeperingen, die voor de oorlog gesloten 
waren voor de SDAP. De oprichting van de PvdA was gericht tegen 
de stroming van eenheid der arbeidersklasse en tegen de gegroeide 
invloed van de CPN. In een brochure "Opening van zaken" die het 
verslag weergeeft van de voorbesprekingen bij de oprichting van de 
PvdA, geschreven door W. Thomassen, kan men dit lezen. 

De schrijver haalt daar met instemming een verzuchting "uit de hoek 
van jonge sociaaldemocraten" aan, waarin wordt gezegd dat "de SDAP 
het sterkste bolwerk was tegen het communisme; links van haar was 
slechts plaats voor een secte. De nieuwe beweging zal in paar program 
en doelstelling zo gedurfd en radicaal moeten optreden, dat ook links 
van haar geen ruimte overblijft voor enige beweging van betekenis". 
Met de oprichting van de PvdA hoopten de anti-communistische krach
ten een nieuw bolwerk te hebben geschapen tegen de CPN. 

Onder de propaganda van het scheppen van een grote partij, nodig 
om te kunnen regeren, werd de linkse ontwikkeling afgeremd en om
gebogen. Daardoor werd de politieke positie van de arbeidersklasse 
ondermijnd. Een grote partij was inderdaad nodig, maar dan een partij 
van de arbeidersklasse, een partij waarin communisten en socialisten 
elkaar zouden hebben gevonden en waar plaats was geweest voor ieder
eeE. uit welke bevolkingsgroep ook, die zich bij de strijd van de arbei
dersklasse had willen aansluiten. 

Dan zou de voorwaarde geschapen zijn geweest om de reactie terug 
te dringen. Thans heeft de politiek van Thomassen, Jac. de Kadt, Goed
hart, Goes van Naters en Drees de PvdA tot stijgbeugel voor de .ceactie 
gemaakt, om weer in het zadel te komen. 

Niet bij het verleden blijven staan 

Het is echter fout, bij het verleden te blijven stil staan. De belangen 
van de arbeidersklasse eisen een politiek, die in de huidige toestand 
een vruchtbare oplossing biedt. Steeds meer dringt het door in de 
krimgen van de sociaaldemocratische arbeiders dat niet de communis
ten., maar dat Romme hun hoofdvijand is. Steeds meer ondervinden zij 
aan den lijve dat de politiek van uitbuiting van de zijde der grote 
ondernemers ten koste van hun gezondheid en de belangen van hun 
gezin gaat. 

b de praktijk groeit dan ook de eenheid, ondanks artikelen van 
leidende figuren in de PvdA als Scheps, die in "Socialisme en Demo
cra:ie" een poging doet de verdeeldheid tussen communisten en socia
listm te rechtvaardigen (zie elders in dit nummer). Want die eenheid 
is nodig om met succes de aanvallen van de reactie terug te slaan. 

De mogelijkheden van samenwerking en eenheid van actie worden 
vergroot door de ontwikkeling op internationaal gebied. Vele schei
dingslijnen tussen sociaaldemocraten en communisten komen, nu de 
ontwikkeling steeds verder ten gunste van het socialisme voortschrijdt, 
in een ander licht te staan. 
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Een der grote strijdvragen tussen sociaalàeruvc-ratie en communisme 
was het vraagstuk van het geweld. 

Op het Congres van de CPSU is daarover door Chroestsjow een be
langrijke uitspraak gedaan. Hij zei dat er waarschijnlijk meer vormen 
van overgang naar het socialisme zullen komen en dat de communisten 
het geweld en de burgeroorlog niet als de enige weg beschouwen om 
de maatschappij te veranderen. 

Deze uitspraken van kam. Chroestsjow, zo goed als tal van andere 
uitspraken in zijn rede, zijn een hulp bij het zoeken naar de juiste en 
beste weg voor alle cornmunisLischc partijen. 

Niet zomaar, mechanisch toegepast. Het gaat erom, hel vermogen op 
te brengen de vveg naar het socialisme te vinden en te ontwikkelen, 
uitgaande van de historisch gegroeide situatie en de omstandigheden 
van ieder land afzonderlijk, met inachtneming van de faze waarin men 
verkeert in de internationale ontwikkeling. Die weg moet gevonden 
worden op grond van de theorie van het marxisme-leninisme. 

De uitspraak van kam. Chroestsjow heeft voor ons nog een bijzondere 
betekenis als we zijn uitspra2k verge1ijken met de volgende passage 
uit ons beginselprogram: "Reeds het bestaan van de Sowjet-Unie als 
een der twee grootste machten in de wereld, van de reusachtige volks
republiek China en van de volksdemocratische landen in Europa, ver
gemakkelijkt de weg van de volkeren, die in de toekomst het socialisme 
in hun land zullen opbouwen. Onder de invloed van deze nieuwe ver
houdingen zal het socialisme in ons land tot stand kunnen komen langs 
de weg van een democratische volksstaat." (Beginselprogram 3e druk 
Febr. '52, pag. 24.) 

Dat alles betekent, dat nieuwe mogelijkheden voor de eenheid zich 
ontwikkelen. Maar het betekent niet, dat het doel dat wij ons stellen, 
het bereiken van een linkse coördinatie, vanzelf bereikt zal worden. 
Want de eenheid moet doorgezet worden tegen de vijanden van de 
eenheid in. 

Daarom heeft de actie voor het winnen van nieuwe leden en nieuwe 
abonné's voor de Waarheid zo'n grote betekenis. Daarom is het nodig 
alle krachten in te spannen tijdèns de verkiezingscampagne om de 
kiezers ervan te overtuigen, op de lijsten van de CPN te stemmen. 

20 Febr. 1956 
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DE INTERNATIONALE VROUWEND·AG 

Naar aanleiding van de komende verkiezingen voor de 
Tweede Kamer en ter ondersteuning van de Internationale 
Vrouwendag, sprak Wim van het Schip, secretaris van de 
CPN in Amsterdam, op 9 februari voor de vrouwelijke partij
leden. 

Hieronder publiceren wij een gedeelte van deze rede. 

Op 8 Maart, de Internationale Vrouwendag, demonstreren de vrou
wen soms voor algemene, maar altijd voor hun eigen eisen en die van 
ha~o:· gezinnen. Zo is het in alle kapitalistische, koloniale en half-kolo
ni;l:e landen. Want de ontrechting en de onderdrukking der vrouwen is 
eer~ verschijnsel van het kapitalistische stelsel. In de Sowjet-Unie, 
CL.:na en de volksdemocratische landen, waar de vrouw gelijke rechten 
heeft·, demonstreren zij vooral voor de vrede. 

De reactionaire groeperingen in ons land, met name de Romme-rich
ting in de KVP, hebben er belang bij de vrouwen in politiek opzicht zo 
doë·:1 mogelijk te houden om hen als remmende factor in de strijd van 
de arbeidersklasse te gebruiken. 

Door de toenemende verarming in ons land wordt de vrouw steeds 
me."r een direct uitbuitingsobject. De vrouwen worden steeds meer in 
het produktieproces opgenomen, zij worden onder het kapitalisme zélf 
toi: proletariër gemaakt. Zij kunnen daardoor tot een kracht gemaakt 
worden, die de arbeidersklasse in haar strijd voor vrede en sociale 
rechtvaardigheid komt versterken. 

Om de vrouw in de strijd te kunnen betrekken en haar tot een ge~ 
or!~aniseerde politieke kracht te maken, moeten wij haar positie in deze 
m~l .: :scl1appij kennen en haar in de strijd brengen voor haar rechten en 
da;,elijkse belangen. 

* 
Hr!\_, is nu precies de positie van de vrouw in ons land? 
D,, ontrec!Jting van de vrouw bestaat allereerst in haar wettel~jke 

ach~"rsleJJing bij de man. 
Laten wij beginnen met de positie van de gehuwde vrouw. 
':oJgens de Nederlandse wet is de man het hoofd van heL gezin en 

is de vrouw gehoorzaamheid aan de man verschuldigd. 
A' is hel dan in de praktijk zo, in vele gezinnen, dat de man het hoofd 

is, : aar de vrouw het nekje (waarop het hoofd draait) wettelijk heeft 
d(: n·ouw althans niets te zeggen. De gehuwde vrouw is handelings
or, :1'/.;waarn. Als rneisje van 21 jaar werd zij mondig en mag zelfstandig 
Jx's) ·SS\2.\1, m::~ar als zij trouwt wordt zij weer onmondig. De gehuwde 

vrnL'l\.\\V rnag, zelfs wanneer zij buiten gemeenschap van goederen ge
l1w,·.-;;_;wd is, niets Londer schriftelijke toestemming van haar echtgenoot 
vc·:·'i\i·eemden, verpanden of verkrijgen. 

I '.''nnenkcr\. zal een wetsontwerp tot opheffing van de handelings
oni~~:~·ekwaamheid van de gehuwde vrouw in de Tweede Kamer in be
\YO.":-•:ieh17lf genomen worden. Voor de vrouwen uit de middenstand of 
am~ren, die iets bezitten, zal dit een directe verbetering zijn. Ook in 
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de strijd voor de gelijkstelling van de vrouw aan de man is het een 
stap vooruit. 

Maar het is slechts een stap, hoewel één die zeker in de toekomstige 
strijp: voor de rechten van de vrouw konsekwenties met zich mee zal 
brengen, ten opzichte van de sociale wetgeving, waarbij de vrouw 
eveneens achtergesteld is bij de man. De strijd van de vrouwen gaat 
om de algehele gelijkstelling in het huwelijk, ten opzichte van de eigen
dom, de kinderen, de lonen en de sociale wetgeving. 

De Nederlandse Vrouwenbeweging heeft uitstekend werk verricht 
door in de voorbereiding van haar a.s. congres, het vraagstuk van de 
strijd voor de vrouwenrechten nader uit te werken. Wij raden onze 
partijleden aan dit materiaal bij de NVB aan te vragen en nauwkeurig 
te bestuderen. 

Over de doorwerking van de achtergestelde positie van de vrouw in 
de sociale wetgeving lezen we in die congresgrondslag b.v. het 
volgende: 

Kinderbijslagwet 
De lijsten van de kinderbijslagwet staan op naam van de vader en hij 

heeft het recht te beschikken wat er met de kinderbijslag gebeurt. Dit il" 
ook zo na de scheiding, zelfs al zijn de kinderen aan de vrouw toegewezen. 
Het recht van de wettige vader gaat voor. 

De gescheiden vrouw kan pas aanspraak maken op de kinderbijslag als 
de vader niet in loondienst staat en zijzelf wel in loondienst staat. ln 
andere gevallen moet de vrouw trachten via een uitspraak van de voogdij
raad de kinderbijslag verkrijgen. Is de vrouw niet in loondienst dan moet 
zij elk kwartaal opnieuw bij de voogdijraad verzoeken de kinderbijslag te 
ontvangen. 

Het recht op de woning 
Bij scheiding blijft de woning in het bezit van de man, hij is de huurder, 

ook al zijn de kinderen aan de vrouw toegewezen. 
Tijdens de scheiding moet de vrouw een schriftelijke vergunning hebben 

van de President van de rechtbank om tijdelijk met haar kinderen op 
haar eigen woning te mogen verblijven. Bij de uitspraak van de scheiding 
vervalt ook dit n:cht. Zij moet dan maar zien hoe zij zich redt. Het zou 
toch normaal zijn, dat diegene het recht op de woning behield die de zorg 
voor de kinderen heeft. Men kan zich indenken hoe moeilijk de positie van 
een vrouw is die gescheiden is de zorg heeft voor het grootbrengen van de 
kinderen en niet over een eigen woning beschikt. 

De ouderdomswet 
Volgens de ouderdomswet heeft iedere man en iedere ongehuwde 

vrouw recht op ouderdomsuitkering als zij 65 jaar geworden is. De ouder
domswet verleent echter geen uitkering aan de gehuwde vrouw van 65 jaar 
indien haar man jonger is dan zij, ook niet als z ij de kostwinner is. 

De achterstelling van de vrouw spreekt verder ook duidelijk wanneer 
zij een werkkring heeft. De positie van de gehuwde ambtenares is 
algemeen bekend. Zij wordt bij haar huwelijk ontslagen, hoewel als 
resultaat van de strijd in een aantal gemeenten dit verbod van werk 
voor de huwende ambtenares is opgeheven, o.a. in Apeldoorn en 
Den Haag. 

De loonpolitiek van Romme en de werkgevers dwingt de gehuwde 
vrouwen in steeds grotere mate tot het zoeken van een werkkring. De 
eerste moeilijkheid die dan oprijst is: waarheen met de kinderen? 

Volgens gegevens die de Nederlandse Vrouwenbeweging heeft ge-
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publiceerd beschikt Amsterdam over slechts een zestal crèches met 
plaats voor 550 kinderen. 

Desondanks is de vrouwenarbeid enorm toegenomen. En ze wordt 
bewust bevorderd. Ze wordt bevorderd omdat de vrouw een nieuw 
uitbuitingsobject vormt, waarbij zij gemiddeld 30% minder loon ont
vangt als haar mannelijke collega die het zelfde werk verricht. 

Bovendien wordt vrouwenarbeid bevorderd om door "vergroting" 
van het gezinsinkomen langs deze weg aan verhoging van de mannen
lonen te ontkomen. 

Ook de staat pikt nog een extra graantje mee van de arbeid van de 
gehuwde vrouw, in de vorm van de gewone loonbelasting en vooral in 
de vorm van de belastingnavordering. 

Doordat er practisch geen kindercrèches bestaan en vooral ook om 
aan de gehate belastingnavordering te ontkomen heeft de huisarbeid 
een omvang genomen, die herinneringen oproept aan de toestand van 
tientallen jaren geleden. 

Die huisarbeid beperkt zich bovendien niet alleen tot die van de 
vrouw maar omvat in vele gevallen ook de kinderen. 

Kortgeleden troffen kameraden van ons in de Jordaan bij huisbezoek 
nog een tweetal van zulke schrijnende gevallen aan. 

In het eerste geval zat een hele familie, inclusief een kind van een 
jaar of zes, rond de tafel aan de arbeid, deze bestond uit het bevestigen 
va.'1 een kurkje in de schroefsluiting voor een flesje. Het werd betaald 
met 70 cent voor 1000 stuks. 

In een ander geval zat een hele familie rond de tafel plastic kru~
spelden in elkaar te zetten. 

Deze voorbeelden vormen geen uitzondering meer, maar zijn schering 
en inslag geworden. 

De vrouwen zijn rechteloos, en worden dubbel uitgebuit in fabriek 
of huiskamer en dat in een periode die men poogt voor te stellen als 
één waarin welvaart heerst en de democratie tot grote hoogte is 
gebracht. 

* 
Om al deze redenen verdient de strijd van de vrouwen voor haar 

gelijkstelling de grootste aandacht van de communistische partij en in 
he: bijzonder van de communistische vrouwen. 

In de strijd voor de gelijkstelling van de vrouw vinden wij aansluiting 
ook bij andere partijen in ons land, zoals de PvdA en de VVD Odk 
deze partijen hebben in de Tweede Kamer in de kwestie van ontslag
verbod voor de huwende ambtenares en de onderwijzeres, en gelijk loon 
voor gelijk arbeid, gezamenlijk front gemaakt tegen de Romroerichting 
in de KVP. 

Het gaat er om, door de gemeenschappelijke actie van al deze vrou
wen, deze doelstellingen ook te verwezenlijken. 

:Jaartoe is het noodzakelijk dat de vrouwen in onze partij deze strijd 
vc•or de rechten van de vrouw actief gaan ondersteunen. 

!Er heersen in onze partij veelal nog verkeerde opvattingen zowel bij 
mannen als vrouwen ten opzichte van deze vraagstukken. Velen zijn 
vammening dat de vrouwenbeweging een soort naaikrans is. 
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................................... 
Ik hoop met de bovenstaande argumenten aangetoond te hebben dat 

de vrouwenstrijd en vrouwenbeweging geen kwestie van naaikransjes 
is maar van een actieve strijd in ons land, die tegen de reactie g~
voerd wordt. 

Een andere opvatting in onze partij, die gelukkig niet veelvuldig ver
spreid is, is dat de vrouw zich niet voor politieke vraagstukken interes
seert en zich daarin niet verdiepen kan. Op zijn zachtste gezegd, is deze 
opvatting een weerschijn van de Romme-opvattingen. 

De geschiedenis leert echter anders. 
In de partij hebben wij een groot aantal vrouwelijke activisten die 

met inzicht en overgave voor de partij werken. Er zijn zelfs afdelingen 
die in meerderheid steunen op de werkkracht van de vrouwen. 

Vooral in de jaren 1940-1945 waren tienduizenden vrouwen in ons 
land actief in de politieke strijd tegen de bezetter betrokken. 

In vele stukken strijd van de Amsterdamse arbeiders, en vooral 
tijdens de jongste overheidssiakingen stonden vele vrouwen vooraan 
in de strijd, op alle gebieden, om de overheidsarbeiders te ondersteunen. 

Het jongste voorbeeld van moed, welke vrouwen aan df~ dag kuilllen 
leggen, is het dappere optreden van Autherjne Luc?, de ~l:urlcnie a2.n 
de universiteit van Alabama, die V<l~1~:r'o;ht:cn strijdt \e,;en cl..; ra:>sen
discriminatie in Amerilza. 

De communstische • 
wen te behoren, en :c 
congres, die nader Lu: ' 
bestuur over de "Nieu. · ,, , . 

* 
\ · ~·o ~l-~ 

: f i, 

i," 

Het doel van de partij is, het ten __ . -;•r: ''<-< , d:_ i:t.· ~ _ ~;; · · ,'ol,H' 

vereniging van alle anti-Rommeaanse groeperingen in ons land. Uc· 
mogelijkheden daartoe zijn groter dan ooit. Met het intrcclen van (lt: 

ontspanning in de internationale situatie heeft de Romme-stroming een 
ernstige klap gekregen, en tegelijk hebben de anti-Rommeaanse krach
ten zich versterkt. Speciaal in de PvdA en de VVD. 

De grondslag voor de vereniging van die krachten is de strijd voor 
de dagel~jkse en meest dringende problemen. 

Daartoe behoren als algemene: 
- de noodzaak tot verhoging van de lonen; 
- de oplossing van de woningnood. 

Maar daarnaast behoren daartoe de eisen van een zo belangrijk deel 
van ons volk als de vrouwen. 

Nog niet zo heel lang geleden verenigde zich de meerderheid van 
de Tweede Kamer tegen Romroe in zake gelijkstelling van de ge
huwde ambtenares. De meerderheid van de Kamer nam op initiatief 
van de PvdA, de VVD en onze partij een motie aan om de gehuwde 
ambtenares niet te ontslaan. Ook een deel van de KVP-fractie stemde 
voor deze motie. 

De praktijk leert dat de strijd voor de rechten van de vrouw een 
terrein vormt, waarop de samenwerking van de linkse krachten van 
ons volk snel vorderingen kan maken. In de PvdA en in de VVD leeft 
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de strijd voor de emancipatie van de vrouw, vaak steunende op goede 
tradities, tot op zekere hoogte voort. 

* 
Ik zou nu dan nog aan jullie de vraag willen voorleggen: 
Wat kunnen we doen om de vrouwen dichter bij de partij te brengen 

en hoe winnen we bij de komende verkiezingen vele nieuwe stemmen 
onder hen? 

De toestand waarin de vrouwen verkeren, schept hiervoor meer 
mogelijkheden dan vroeger. Het betrekken van de vrouwen in de strijd 
voor haar dagelijkse belangen zal er toe bijdragen om óók haar politieke 
inzichten te verscherpen. 

Maar het directe optreden van de partij onder de vrouwen zal ten
slotte beslissend zijn over de vraag op welke partij de vrouwen haar 
stem zullen uitbrengen. 

De partij leiding stelt zich voor om in de komende maanden meer
malen een speciaal vlugschrift of manifest onder de vrouwen te bren
gen en daarin de noodzaak om op onze partij te stemmen aan te tonen, 
uitgaande van de problemen, die vrouwen bezighouden. 

De verspreiding van zulke speciale geschriften vereist speciale ver
spreidingsmethoden. Zij zullen de vrouwen persoonlijk ter hand gesteld 
moeten worden. 

Maar daarnaast is het Partijbestuur van mening dat de gesprekken 
met de vrouwen van grote en tenslotte van beslissende invloed zullen 
zijn. Massaal huisbezoek bij de vrouwen zal één van de verdere alp
gaven zijn. 

Wie zou zulk een huisbezoek beter kunnen afleggen dan de vrouwen, 
de communistische vrouwen? 

Zij immers kunnen met kennis van zaken spreken over de vele 
moeilijkheden die de vrouw heeft, omdat het veelal ook haar eigen 
moeilijkheden zijn. Zij zullen dus het overtuigendst kunnen spreken. 

We zullen ons daarbij de jongste ervaringen van de Franse commu
nistische partij ten. nutte moeten maken. 

Na de verkiezingen heeft de Franse communistische partij zich in 
een speciale boodschap tot de vrouwen gewend en dezen dank gezegd 
voor de vele nieuwe stemmen die zij de Partij hebben gebracht. Daar
naast heeft de Franse Partij de communistische vrouwen dank gebracht 
voor het vele onvermoeide werken, dat deze vrouwen in de laatste 
maand voor de verkiezingen hebben verricht, in het bizonder onder 
de vrouwen. 

Tot zulk een activiteit roepen wij ook ónze vrouwen op. 
De oproep van de laatste P.B. zitting roept alle partijleden op min

stens 1 stem te winnen. Het terrein voor onze vrouwen moet dat van 
de vrouwen zijn. 

We stellen ons voor om huisbezoekploegen samen te stellen, die ook 
vooral overdag andere vrouwen gaan bezoeken met ons materiaal, om 
hen ervan te overtuigen, hun stem uit te brengen op onze partij, 
omdat alleen daarmee haar belangen het best worden gediend. 
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ENKELE VRAAGSTUKKEN VAN 

HET PLATTELAND 

Bij het onderzoek naar de verhoudingen op het platteland moet men 
uitgaan van het feit, dat er een reeks vraagstukken bestaan, die een 
algemene betekenis voor geheel Nederland hebben. Daarnaast doen zich 
als gevolg van de ingewikkelde structuur van het platteland een groot 
aantal afzonderlijke vraagstukken voor, die slechts voor bepaalde ge
bieden gelden en voor de betrokken bevolking van uitzonderlijke 
betekenis zijn. Het ontstaan dezer vraagstukken is echter niet alleen 
historisch te verklaren, door "objectieve" omstandigheden. In laatste 
instantie is nl. het gewicht dezer afzonderlijke moeilijkheden altijd te 
verklaren uit de algemene landbouwpolitiek, die de overheid na de 
oor log heeft gevoerd. 

De uitgangspunten van de behandeling van een reeks algemene 
vraagstukken dienen o.i. de volgende te zijn: 

1. Het Nederlandse land- en tuinbouwbedrijf is in overwegende mate 
middel- en kleinbedrijf. Volgens de laatste gegevens bedraagt de ge
middelde bedrijfsgrootte voor de groep der eigenaars 6,25 ha en voor 
die der pachters 7,51 ha. Het aantal bedrijven, groter dan 50 ha, bedroeg 
in 1950 slechts 1 procent van het totaal (194.999) en deze groep der 
"grote boeren" had toen 8 % van de totale landbouwoppervlakte in 
b0heer. Het grootste aantal grote bedrijven treft men aan in de ge
bic?den van de zeeklei (25 %), maar in de uitgestrekte gebieden van de 
w~~:debedrijven en de zandgronden vormt het grote bedrijf een kleine 
minderheid (resp. 3 en 2% van de oppervlakte). 

2. Een juiste benadering van de vraagstukken van het platteland is 
nito-t mogelijk, indien men ze geïsoleerd, alleen maar als landbouw
vr-3.agstukken behandelt. De bewoners van het platteland zijn in de 
eerste plaats staatsburgers. Het ontkennen van dit feit leidt tot ver
groting van de bestaande afstand tussen stad en dorp en verhindert ons 
bovendien de plattelandsbevolking te leren inzien dat "hun" vraag
stL:kken een onverbrekelijk geheel met de algemene landspolitiek 
vo:·men. 

,3. Ten slotte moet men van het inzicht uitgaan, dat een crisis in de 
lar,dbouw een ramp voor het gehele werkende volk betekent. Volgens 
de laatste volkstelling waren in 1947 19,6% van de beroepsbevolking 
in de landbouw werkzaam, hoewel dit bevolkingsdeel (visserij en bos
bo:,Iw meegerekend) in 1954 slechts 12,4 % van het nationale inkomen 
vo•w zich kon opeisen. Terwijl dit op zichzelf al op de achterstelling van 
he: platteland bij industrie en handel wijst, moet echter ook rekening 
werden gehouden met het feit, dat ruim en derde van onze uitvoer uit 
pr:xlukten van het platteland bestaat. En het bet~eft hier juist de meest 
"z';vakke" en conjunctuurgevoelige produkten. Daaruit blijkt echter ook 
welke ernstige gevolgen een landbouwcrisis voor het geheel zou hebben. 
Di~ is een inzicht, dat ook in de kringen van de landbouw zelf wordt 
ge\ieeld. 
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.................................. 
Schrijvende over de slechte toestand op het platteland verklaarde 

een bestuurder van de Friese Maatschappij van Landbouw onlangs in 
zijn blad dat vele boeren van 65 jaar hun bedrijf eenvoudig niet kunnen 
overdragen omdat de financiële middelen voor een verzorgde oude dag 
ontbreken. Volgens deze deskundige beschikken verder 36 % der jonge 
boeren niet over voldoende financiële middelen om hun bedrijf op een 
redelijk peil te houden. De auteur verklaarde dat de boerenstand "weg
kwijnt temidden van een hoogconjunctuur", die "op zijn beurt door 
aftakeling van de agrarische apparatuur weer ernstig in zijn voort
bestaan wordt bedreigd. Immers hoe men de zaak ook keert of wendt, 
de meer dan 10 miljoen Nederlanders hebben, waar zij ook wonen en 
waar Zij ook werken, voor de instandhouding van hun lichaam de 
landbouw nodig." 

Hieraan behoeven wij geen woord toe te voegen. De verdediging van 
het platteland en de strijd voor een redelijk bestaan van de werkende 
boeren is een nationaal belang. 

* 
Welke zijn nu de voornaamste algemene problemen van het platte

land? Kort samengevat de volgende: 

1. De algemene financiële achteruitgang van het gehele platteland, 
van boer en tuinder, van kleine, middelboeren en de laatste tijd uok 
belangrijke groepen der grote boeren, in het bijzonder van de vee
houders. 

Met dit vraagstuk staat in onmiddellijk verband het probleem van de 
garantieprijzen, dat zich de laatste jaren tot een levenskwestie voor het 
gehele platteland heeft ontwikkeld. 

2. De invloed van de Amerikaanse landbouwcrisis op Nederland en 
de strijd er tegen. 

3. De strijd tegen de achterstelling van het platteland in zijn gehele 
omvang. Het gaat hier zowel om de lonen der landarbeiders en de 
migratie als om de huizenbouw, om de toestand der wegen, de aan
sluiting op het elektrische net en de waterleiding. 

In het bijzonder de twee eerstgenoemde vraagstukken zijn van ern
stige aard. Daarnaast bestaan er een groot aantal problemen, zoals het 
vraagstuk van de landaanwinning en de onttrekking van cultuurgrond 
voor andere, vooral ook militaire doeleinden. Voorts is er de noodzaak 
van snellere ruil- en herverkaveling en de financiële problemen die er 
aan vastzitten. Een oplossing van deze vraagstukken op korte termijn 
is eveneens een levenskwestie, omdat daarmee het bestaan van duizen
den kleine boeren en de toekomst van de plattelandsjeugd is gemoeid. 

Tenslotte is er het uitgebreide gebied van de strijd tegen de culturele 
achterstelling, die de gemoederen van de plattelandsbevolking meer en 
meer in Leroering brengt en de vraagstukken van het onderwijs in de 
meest uiLgebreide zin. 

In dit artikel stellen wij voor, ons te beperken tot de twee eerstge
noemde groepen van vraagstukken. Maar voor een goed begrip van de 
toestand is het nodig zich van de betekenis der onder 3 genoemde 
problemen steeds bewust te zijn. 
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1. De financiële achteruitgang van het platteland is thans een alge

meen erkend feit, nadat de communisten reeds jarenlang zowel in hun 
pers als in het parlement op deze onheilspellende ontwikkeling hadden 
gewezen. 

Uit het zogenaamde "Melk-rapport" van het Landbouw-Economisch 
Instituut (een instelling van het ministerie van Landbouw) blijkt o.m. 
het volgende: Terwijl van de zes zandgebieden in ons land in 1953/54 
nog vijf met een overschot werkten, boekten er in 1954/55 vier van de 
zes verlies. Het sterkst was de achteruitgang in Drente, waar in 1953/54 
per ha nog een winst van 72 gulden werd gemaakt, maar in het vol
gende jaar een verlies van 217 gulden per ha. 

(Tot goed begrip, ook voor het volgende, merken wij op dat h~er 
ondernemersverlies is bedoeld. Een boer met een arbeidsinkomen van 
b.v. 4000 gulden en met 5 ha land zou in het aangehaalde geval dus ca. 
5000 gulden verdiend moeten hebben, zonder verlies te lijden.) 

Het gaat hier niet alleen om de gevolgen van de uitzonderlijk slechte 
weersomstandigheden in het oogstjaar 1954/55. Want in de provincie 
Overijsel wordt al sinds 1948 onafgebroken met verlies gewerkt. Ook 
blijkt uit het rapport dat de netto-overschotten in de zg. weidegebieden, 
dat zijn gebieden met over het algemeen zeer vruchtbare gronden, 
sinds 1948 gestadig achteruitliepen, hoewel tot 1954 toch nog nergens 
verlies werd geleden. In 1954/55 echter leden zes van acht weidegebie
den in ons land wel verlies, en dit liep van 30 tot 145 gulden per ha. 

Dit zijn officiële ~ijfers. Maar in de landbouw bestaan ernstige be
z,;varen tegen de wijze waarop de uitkomsten in het L.E.I.-rapport zijn 
b•:;rekend, waarop wij hier niet diep kunnen ingaan. 

Dat zij de werkelijkheid te gunstig weergeven, blijkt o.m. uit mede
delingen van dr Grashuis, directeur van een voorbeeld-bedrijf, op het 
agrarisch congres van de PvdA in Januari j.l. Hij verklaarde daar o.m. 
dat in de provincie Utrecht 70 % der z.g. gemengde bedrijven (d.z. 
bedrijven op minder vruchtbare gronden) verlies leden. Van de weide
bedrijven leden er 66% verlies en zelfs op de vruchtbaarste gronden in 
deze provincie, die van de rivierklei, werd geconstateerd dat nog 10 % 
der boeren met ver lies werkten. 

Over het algemeen worden dit soort onderzoekingen verricht op 
1:-edrijven die ten aanzien van de bedrijfsvoering, de technische uit
rusting en de bekwaamheid van de boer boven het gemiddelde liggen. 
Daarom echter krijgen onderzoekingen in z.g. voorbeeldbedrijven, die 
bi.: de bedrijfsvoering de hulp van wetenschappelijk getrainde land
beuw-ingenieurs hebben, bijzondere betekenis, wanneer blijkt dat zelfs 
hun bedrijfsuitkomsten achteruitgaan. 

Zo werd voor een bepaald voorbeeldbedrijf in De Graafschap be
rekend, dat de bruto-opbrengsten door intensivering en technische 
verbetering sinds 1949/50 tot 54/55 met 73% stegen, maar de bruto
kosten van dit bedrijf stegen in hetzelfde tijdvak met 96 %. Voor een 
sc•;rtgelijk bedrijf (het gaat om kleine bedrijven van 7/8 ha) in ge
n:emd gebied werd berekend dat de inkomsten met 66% stegen, maar 
dt: algemene onkosten met 84 %. Wanneer de bedrijfsuitkomsten op 
deze voorbeeldig geleide zulk een ongunstig verloop hebben, dan zal 
n~. en begrijpen dat de toestand in het algemeen nog veel ernstiger is. 
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Tegelijk echter wordt daarmee de fabel weerlegd, dat de boeren en 
tuinders het zelf in de hand zouden hebben, door hun persoonlijke 
inspanning en verhoging van hun vakbekwaamheid de problemen op 
te lossen waarmee zij te maken hebben. 

Maar afgezien van deze steekproeven beschikken wij ook over alge
mene gegevens, die de ontwikkeling op het platteland illustreren. Wij 
willen daar slechts èèn aspect van noemen, n.l. de ontwikkeling van de 
hypotheken op landelijke eigendommen. 

Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt 
dan dat in geheel Nederland in het jaar 1950 voor een bedrag van 155,5 
miljoen gulden aan nieuwe hypotheken werd opgenomen, maar in 1954 
voor een bedrag van 201,8 miljoen gulden. Dat is dus een stijging van 
circa 30 %. Men kan zeggen dat de ontwikkeling van de hypothekaire 
schuld een zeer goede aanwijzing is voor de algemene toestand. Boven
dien bevestigen de afzonderlijke cijfers voor de verschillende provincies 
de overige gegevens. Zo blijkt het bedrag van nieuwe hypotheken in 
Drente - een der zwaarst getroffen gebieden - met 43 % gestegen te 
zijn, in Noord-Brabant met 50% en in Overijse!, waar de toestand het 
ernstigst is, zelfs met 130 %! 

Belangwekkend is het ook te weten, wie er het meest van geprofiteerd 
heeft. Van het totaalbedrag aan nieuwe hypotheken werd in 1954 rond 
10,5 miljoen door de hypotheekbanken verstrekt, maar 155,8 miljoen 
door de banken en de rest door particulieren. Deze ontwikkeling ver
klaart, waarom de banken geïnteresseerd zijn in de voortzetting van de
huidige gang van zaken. De hypotheken immers behoren tot de meest 
voordelige belegging, die zij kupnen vinden. 

Op een beschrijving van de algemene toestand volgt de vraag, wat de 
algemene oorzaken van deze ontwikkeling zijn. Kort gezegd: de daling 
der prijzen en de onevenredige stijging van de kosten. 

Een tijdlang was de toestand in de landbouw zo, dat weliswaar de 
prijzen (wij spreken hier over de prijzen af boerderij of tuinbouw
bedrijf) stegen, maar de kosten nog meer. Men heeft hier dus met een 
ontwikkeling te maken, die vergelijkbaar is met de verhouding tussen 
de kosten van het levensonderhoud en de lonen. 

De lonen en de prijzen die de boeren voor hun produkten ontvangen, 
blijven achter bij de kosten van het levensonderhoud resp. van de 
produktie op het boerenbedrijf. 

Minister Mansholt noemde in december vorig jaar de volgende cijfers: 
de prijzen voor de landbouwprodukten stegen van 49/50 tot 54/55 met 
gemiddeld 17 %, maar de kosten met 33 %. 

Nu is het evenwel zo, dat sinds het oogstjaar 1951/52 een regelmatige 
daling van de prijzen is ingetreden. Deze daling bedroeg over het geheel 
genomen 3 %, terwijl in dezelfde periode de kosten met gemiddeld 
8% stegen. 

(Opmerkelijk is het feit, dat bij een aanhoudende daling der prijzen 
af boerderij een verdergaande stijging van de prijzen voor voedings
middelen heeft plaatsgevonden. Niet de arbeiders hebben dus van deze 
daling geprofiteerd, maar de groothandel en de levensmiddelen
industrie.) 

De genoemde cijfers zijn een landelijk gemiddelde. Gaat men onder-
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zoeken hoe het in de verschillende gebieden gesteld is, dan blijkt de 
toestand echter veel ernstiger te zijn. Terwijl het landelijk gemiddelde 
vah de kostenstijging vanaf 1951/52 ca. 8 % is, blijkt bv. dat de kosten 
in de Friese Wouden met 17,3% en in Drente zelfs met 33% zijn ge
stegen. En dit is bijzonder ernstig, omdat de prijzen van de basis
produkten, waar de genoemde gebieden het van hebben moeten, sterker 
gedaald zijn dan het landelijk gemiddelde voor alle landbouwprodukten. 
Dit geldt o.m. voor rogge en fabrieksaardappelen. 

Voorts merken wij hierbij op, dat het om gegevens gaat, die door het 
Landbouw Economisch Instituut zijn berekend. 

Wanneer men nagaat, hoe zich de verschillende kostenfactoren 
hebben ontwikkeld, dan blijkt al direct dat zich de grootste stijgingen 
bij de landbouwmachines hebben voorgedaan, die vanaf 1948 met ca. 
100 7o in prijs zijn gestegen. Voor de bouwkosten staan ons geen afzon
derlijke gegevens ter beschikking, maar de algemene klacht over de 
onrustbarende toestand van de bedrijfsgebouwen, vooral op de pacht
bedrijven, zegt genoeg. Hierover direct nog een opmerking. 

Een andere belangrijke kostenfactor is de pacht. Dit blijkt al uit het 
feit, dat in 1955 53% van alle cultuurgrond door pachters bewerkt 
~.verd. De pachten zijn onophoudelijk gestegen. Van 1950/51 tot 1954/55 
steeg de pacht bv. in de weidegebieden met 25 %, op de zandgronden 
met 29% en in de Veenkoloniën met 33 %. Maar, alweer, de feitelijke 
stijging is nog groter. Veelal wordt door de eigenaars bedongen, dat 
bepaalde lasten, als het onderhoud der bedrijfsgebouwen, voor rekening 
der pachters komt. De regering gaat bij haar kostprijsberekening uit 
van een theoretisch bedrag, dat met de praktijk niet veel uitstaande 
heeft. Zo is b.v. berekend, dat de lasten voor de pachters in de Friese 
Wouden die op het "grote onderhoud" (van bedrijfsgebouwen) betrek
king hebben, het vorige oogstjaar ca 24 gulden per ha bedroegen. Dit 
bedrag moet dus nog bij de pacht opgeteld worden. Maar iedereen zal 
begrijpen dat men op een boerderij van bv. 10 ha land niet met 24() 
g-u.lden per jaar toekomt. Wanneer de betrokken boeren inderdaad niet 
1meer uitgeven dan officiëel is vastgesteld, houdt dit slechts het lang
zeurne maar zekere verval van de boerderij in. 

Dit geldt niet slechts voor de pachters, maar ook voor de eigenaars
boeren. 

* 
De gevolgen van deze hele ontwikkeling: daling der prijzen, stijging 

Yan de kosten, achteruitgang van de bedrijfsgebouwen zijn hierboven 
beschreven. Men zal zich afvragen, hoe het komt dat men onder deze 
omstandigheden nog betrekkelijk weinig hoort over faillissementen van 
boeren. Voorzover het de kleine en middelboeren betreft wordt het 
":aadsel" eenvoudig opgelost. Zij trachten hun dalende inkomsten goed 
te maken door intensivering van het bedrijf, hetgeen in de praktijk 
betekent het maken van overmatig lange arbeidsdagen, meestal voor 
het hele gezin. 

Dit is het middel, waardoor zij zich tot nu toe staande hebben kunnen 
t-..ouden. Maar tot welke prijs? Berekeningen over 1954/55, o.m. gepu
bliceerd in de Landbode, wijzen uit dat de uurlonen der zelfwerkende 
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boeren in vele delen van ons land zeer belangrijk beneden de geldende 
CAO-lonen liggen. Deze gegevens worden verkregen door het totale 
gezinsinkomen te delen door het aantal verrichte werkuren op het 
bedrijf. Het gezinsinkomen kan dus belangrijk hoger zijn dan dat der 
landarbeiders en is dit ook in de meeste gevallen. Maar dit zegt op 
zichzelf niets, aangezien uit het gezinsinkomen alle kosten voor even
tuele verbetering, modernisering en uitbreiding van het bedrijf gefinan
cierd moeten worden. In elk geval blijkt dan uit de gegevens, dat de 
arbeidsbeloning voor een boer met medewerkende gezinsleden in de 
Friese Wouden 78,3% der CAO-lonen bedraagt, in Overijsel 67,6 en in 
Drente 65,5 %! 

Voor de middel- en grotere boeren komen uit deze ontwikkeling weer 
andere gevolgen voort. Hoewel het merendeel der boeren erkent, dat 
de landarbeiderslonen te laag zijn en een der voornaamste oorzaken 
van het wegtrekken der arbeiders naar de industrie, moet aan de andere 
kant ook erkend worden, dat vele boeren bij de huidige prijzen en 
kosten uit nood overgaan tot minder intensieve landbouw, ten einde 
zoveel mogelijk op arbeiders te besparen. Deze ontwikkeling maakt 
geen halt voor de grote boeren. Typerend voor hun zienswijze is de 
uitlating van een bestuurder die adviseerde: "Minder aankoop van 
krachtvoer, minder stikstof en kunstmest, minder arbeid, minder melk
koeien, of in parlementaire bewoordingen: extensieve cultuur." 

De intensieve cultuur, die de Nederlandse landbouw groot heeft ge
maakt is niet meer lonend, integendeel, zij levert verlies op, althans 
wat de veehouderij betreft. 

Daarop komt de opvatting van deze bestuurder neer. 
Gezien de hele ontwikkeling is het begrijpelijk, dat het vraagstuk 

der garantieprijzen de laatste tijd in het middelpunt van de belang
stelling is gekomen. Want deze garantieprijzen, waarop de boeren dus 
onafhankelijk van de marktontwikkeling dank zij regeringssteun kun
nen rekenen, zouden hun bestaan moeten verzekeren. Dit is echter niet 
meer het geval. De garantieprijzen, die oorspronkelijk als minimum
prijzen waren bedoeld waarop de boeren rekenen konden, zijn veelal 
tot maximum-prijzen geworden. En deze maximum-prijzen zijn op 
enkele uitzonderingen na (tarwe, suikerbieten) te laag om een bestaan 
te verzekeren. 

Voorzover zij in de loop der jaren verhoogd zijn, was de verhoging 
onvoldoende om de gestegen kosten op te vangen. Bovendien wordt het 
hele stelsel met afbraak bedreigd, terwijl de organisaties der boeren en 
tuinders juist uitbreiding ervan nodig achten. 

Een typerend voorbeeld voor de gang van zaken is het melkprijs
beleid. Reeds verleden jaar was de garantieprijs volgens de algemene 
mening der betrokken organisaties te laag gesteld. De thans geldende 
garantieprijs laat een deel der weideboeren weliswaar nog een beschei
den winst, maar hij blijft voor de z.g. zandbedrijven, die de helft van 
alle Nederlandse melk produceren, gemiddeld 0,8 cent per kilogram 
beneden de kostprijs. Gezien de uiteenlopende vruchtbaarheid van 
onze bodem loopt die kostprijs echter ook zeer uiteen. Tussen de duurste 
en de goedkoopste produktiegebieden is een verschil van ca. zes cent 
per liter. Dit heeft tot gevolg, dat bij de huidige garantieprijs in Over-
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ijsel gemiddeld een verlies van 1,9 cent per kilogram melk te verwach
ten is en in Drente 1,2 cent. 

Nu is de toestand evenwel niet zo, dat deze boeren tot afschaffing 
van het melkvee kunnen overgaan. Want op de melkproduktie is hun 
bedrijf ingesteld. Derhalve wordt veelal aangeraden, om zich een be
staan te verzekeren door verdergaande intensivering van het bedrijf. 
Dit houdt in de praktijk in dat men over moet gaan tot het mesten van 
varkens of uitbreiding van deze bedrijfstak en het houden van kippen. 
Maar ook op deze gebieden zijn de vooruitzichten zeer onzeker. Enge
land heeft bericht het bacon-contract, waarop de Nederlandse varkens
teelt in wezen berust, in de komende herfst niet te zullen vernieuwen. 
De export van eieren gaat op en neer, de produktie is zeer speculatief. 
Bovendien zijn de investeringskosten zeer hoog. Een ontwikkeling in 
de richting van verdergaande intensivering is op zichzelf natuurlijk 
zeer gewenst. Maar onder de huidige omstandigheden kan dit op enigs
zins invloedrijke schaal slechts bereikt worden wanneer de regering 
dit voor de boeren niet te dragen risico van hun schouders neemt en 
toereikende garantieprijzen instelt. 

Een soortgelijke o:1twikkeling doet zich met andere produkten voor. 
De verbouw van aardappelen in Drente is jarenlang door de regering 
aatJ">.gemoedigd. Maar de opbrengsten zijn thans zo laag, dat nauwelijks 
d(:c kosten gehaald worden. Dit heeft reeds tot scherpe acties in Drente 
en Groningen geleid en de enige uitweg die de boeren zien is de ~n
stelling van een garantieprijs voor dit produkt. Ook hier geldt, dat de 
betrokken boeren zeker tot andere gewassen zouden overgaan indien 
de geaardheid van hun bedrijf dit toeliet. Maar dit is vooral in de 
Drentse veenkoloniën niet het geval. 

Een overeenkomstige toestand bêstaat in Noord-Holland ten aanzien 
van de kool. Dit is, niettegenstaande de intensivering door overgang 
naar de teelt van andere groentensoorten, nog steeds het basisprodukt 
Maar gezien het zeer speculatieve karakter van het produkt - sommige 
jaren zijn de prijzen een veelvoud van andere en soms blijven zij ver 
beneden de produktiekosten - achten de tuinders ook hier de beste 
oplossing de instelling van een garantieprijs. 

De verbetering van het stelsel der garantieprijzen en hun uitbreiding 
tct alle basisprodukten is dus tot een levenskwestie van het platteland 
geworden. 

Het vraagstuk klemt te meer, waar de garantieprijzen de dijk moeten 
vormen die Nederland tegen de stormvloed van de Amerikaanse over
schotten zou moeten beschermeJl. 

Van een enigzins grote dumping dezer overschotten op de wereld
m,2rkt was tot dusver nog geen sprake. Dit heeft in sommige kringen 
te~ de geruststellende gedachte geleid, dat het "wel niet zo'n vaart" 
zal lopen en minister 1'/Iansholt verklaarde - kennelijk afgaande op 
dezestemmingen-dat men wel-zou zien wat Nederland te doen staat, 
1~~dien cleze overschotten loskornen. Maar dan is het te laat. 

::1 feite sta~~.t de klok nu al op slag van twaalf. Want hoe is de situatie? 

* .. 
In de eerste plaats hebben van de zijde van Amerika reeds een groot 
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aantal "verstorende acties" plaats gehad. De verkoop van overschotten 
zoals boter, kaas enz. naar andere landen treft di_rect de afzetmogelijk
heden van ons land. De verkoop van grote hoeveelheden melkpoeder 
als voer voor Deense koeien en varkens treft ons land indirect, omdat 
Denemarken daarmee goedkoper en meer kan produceren van die pro
dukten die ook Nederland moet exporteren. 

Het voornaamste gevolg van het bestaan der overschotten. en deze 
"verstorende acties" is de algemene daling van de wereldmarktprijzen. 
En daar heeft Neder land reeds zeer ernstige gevolgen van ondervonden. 
Als men b.v. vraagt waarom de fabrieksaardappelen in prijs dalen dan 
luidt het antwoord: door de geweldige Amerikaanse maisoverschotten. 
Mais en aardappelen betekent: zetmeel. En wanneer Amerika op grote 
schaal het opvoeren van mais aan de varkens vervangt door het produ
ceren van zetmeel, dan zit heel het Noorden van ons land diep in de 
crisis. Overeenkomstige situaties bestaan t.a.v. alle overige produkten. 

In feite is de voornaamste oorzaak van het ontstaan van het vraag
stuk der garantieprijzen te zoeken in de invloed die de Amerikaanse 
landbouwcrisis nu reeds op Nederland uitoefent. Dit is de ene kant van 
de zaak. En wat de andere, de stijging van de kosten betreft - daarover 
moet men zeggen dat zij het directe gevolg van de bewapeningswedloop 
is. Deze immers heeft de inflatie, de prijs-spiraal, aan de gang gebracht. 
En de internationale ondernemingen op industriëel- en handelsgebied 
hebben er gretig gebruik van gemaakt, om de prijzen van de produktie
middelen voor de landbouw omhoog te jagen. 

Wat echter is de remedie? 
De organisaties van het platteland zeggen: verbeter de garantieprijzen 

en breidt ze uit tot alle basisprodukten. 
Dat is juist, en het verdient onze volledige steun. Aan de andere kant 

moet men het feit niet voorbij zien, dat verhoging der garantieprijzen 
alleen niet voldoende is. Deze maatregel moet aangevuld worden met 
gelijktijdige middelen tot uitbreiding van de voornaamste afzetmarkt: 
Nederland zelf. En dat kan slechts bereikt worden door verhoging van 
de koopkracht van de massa der werkende bevolking. 

Het tweede middel is de strijd om de opening van nieuwe markten. 
In het bijzonder gaat het hier om de markten van Oost-Europa. Maar 
evenals ten aanzien van het vraagstuk der Amerikaanse overschotten 
en de bewapeningswedloop blijkt hier, hoe de vraagstukken van het 
platteland met de algemene landspolitiek verweven zijn. Hetzelfde 
geldt voor de garantieprijzen. Waarom verzet de reactie onder leiding 
van Romme zich tegen hun verbeteriLJ.g? Omdat zij wel inziet dat de 
tegenhanger verhoging van de subsidies of verhoging der lonen is. En 
daar wil zij niet aan ter bescherming van de winsten van het grote 
kapitaal. 

Waarom wordt er geen voortgang gemaakt met een ingrijpende uit
breiding van onze handel met het Oosten? Omdat de politieke krachten 
onder leiding van Romme de Amerikaanse koers van de koude oorlog 
blijven volgen. 

Het spreekt vanzelf dat de landen van het Oosten, die zelf grote 
landbouwproducenten zijn, hun aankopen van agrarische producten 
gaarne daar zullen verrichten, waar zij tevens hoogwaardige produkten 
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Jan d.e ind.ustrie kunnen krijgen, hoewel direct er aan toe gevoegd 
moet worden dat zij in vele gevallen over zulke bezwaren heenstappen, 
getuige de grote en voortdurende aankoop van haring in ons land, de 
aankoop van 15.000 ton boter door de Sowjet-Unie in 1954, toen ons 
land met een acute afzetcrisis te kampen had. 

Aan de andere kant is het een onzinnige toestand dat men wel agrari
:;_che produkten naar het Oosten wil verkopen, maar met Amerika 
verdragen afsluit die in de aankoop van peperdure landbouwmachines 
':oorzien. Tsjechoslowakije bv., waar grote belangstelling voor onze 
;,~grarischc produkten bestaat, kan de modernste landbouwmachines 
tegen betrekkelijk lage prijzen leveren. 

De hoofdrem in de ontplooiing van de Oost-West-handel echter blijft 
bet embargo - dit overblijfsel uit de koude oorlog en het kunstmatig 
~1andhaven van de sfeer van de koude oorlog. Het is dus niet alleen een 
algemeen nationaal belang dat aan deze politiek een einde komt, maar 
tevens is er een zeer speciaal belang van de gehele Nederlandse land- en 
:uinbouw mee gemoeid. De levensbelangen van de plattelandsbevolking 
':ereisen dat een radicale wending plaatsvindt. En ook hiervoor geldt 
dat Romme uit de regering wordt gehouden en een linkse coördinatie 
tot stand komt, die tevens de basis vormt voor een politiek tot verzeke
ring van het bestaan der plattelandsbevolking. 

* 
De algemene conclusie uit het onderzoek naar de huidige toestand 

kan niet anders luiden dan dat de regeringspolitiek ten aanzien van 
het platteland is vastgelopen. Enige van de voornaamste oplossingen 
die de communisten voor de geest staan, zijn hierboven reeds aangege
ven. Deze dienen te worden aangevuld met de voorstellen ten aanzien 
'.·an de belastingwetgeving, de pacht, de landaanwinning e.d. zoals zij 
è:oor het congres-1955 zijn goedgekeurd. 

Wanneer men zich evenwel de vraag stelt, wie de hoofdverantwoor
dlelijkheid voor het vastlopen van het landbouwbeleid draagt, dan moet 
het antwoord luiden: de vertegenwoordigers van de Dulles-koers in ons 
.L,and, de leidende krachten in KVP en AR-partij. En tot de PvdA
r::linisters richten wij het verwijt, dat zij zich tot uitvoering van dit 
i:eleid hebben geleend. 

De rol van de katholieke en anti-revolutionaire leiders moet op het 
platteland verduidelijkt worden. Wanneer het platteland er over klaagt, 
dat het "temidden van een hoogconjunctuur" "wegkwijnt", wanneer de 
boeren zeggen, dat zij ten bate van de industrie en haar winsten achter 
worden gesteld, dan dienen zij zich af te vragen, wie deze politiek heeft 
doorgevoerd. Wanneer zij zeggen, dat de industrie van de oorlogs
opdrachten profiteert en het platteland er de nadelen van plukt dan 
dienen zij zich te realiseren dat Romme de gangmaker was. Wanneer 
zij eensgezind de "vrijere loonpolitiek" als een aanslag op hun eigen 
bestaan verwerpen, dan dienen zij naar de motie-Romme te kijken die 
de campagne voor deze loonpolitiek opende. Wanneer zij klagen over 
het landbouwschap, dat zich laat gebruiken als instrument om de 
boeren tegen elkaar op te zetten, zoals het Friesch Landbouwblad on
langs schreef, wanneer zij protesteren te~en de aanslagen voor het lid-
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maatschap, dan dienen zij zich te herinneren dat Romme reeds tijdens 
de oorlog dit funeste stelsel heeft bedacht en het er na in de prak
tijk bracht. 

Gezien deze hele achtergrond verdienen de afgevaardigden van de 
rechtse partijen die in het parlement de boeren heten te vertegenwoor
digen, onze speciale kritiek. Zij hebben op bijzonder afkeurenswaardige 
wijze geholpen de huidige landbouwpolitiek te verwezenlijken. Hoewel 
zij bv. krachtens hun functie in het Landbouwschap reeds tijdens de 
debatten over de begroting van Landbouw wisten, hoe de toekomstige 
garantieprijs voor de melk er uit zou zien, hebben zij hun mond ge
houden. Zij zijn het die de boeren in het Landbouwschap tegen elkaar 
opzetten, door gebruik te maken van bepaalde tegenstrijdige groeps
belangen. Terwijl de verbouwers van aardappelen- om nog een voor
beeld te noemen - eensgezind van mening zijn dat een garantieprijs 
voor dit produkt nodig is, publiceert het blad van de christelijke bond 
van boeren en tuinders een artikel waarin "aangetoond" wordt dat dit 
een onmogelijke eis is. Om maar te zwijgen over het feit dat zij trouw 
de gehele politiek van de bewapeningswedloop hebben gesteund. 

Op de leidende kringen van de PvdA valt een zware verantwoorde
lijkheid, niet alleen omdat zij de anti-plattelandspolitiek hebben helpen 
uitvoeren, maar ook omdat sommigen van hen, zoalsEgasen Vondeling, 
voorname pleitbezorgers van de zg. sanering, d.w.z. het opruimen van 
de kleine boeren zijn. Des te nodiger is de versterking van de invloed 
der CPN op het platteland. Dit is nodig om Romme's zeggenschap te 
likwideren, de PvdA naar links te trekken en de wending waarna het 
platteland verlangt, tot stand te brengen. 

De boeren beschikken in de algemene standsorganisaties over een 
krachtig middel om hun eisen te verdedigen en door te zetten. Maar 
wij moeten hen helpen zich er van bewust te worden, dat die kracht 
slechts ten volle ontplooid zal worden wanneer zij eensgezind en mas
saal de kracht in beweging brengen. Dit is een voorname taak van de 
communisten op het platteland. 

F. BARUCH 
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• 
Interview met de algemeen-secretaris van de 

Vooruitstrevende A rbeidersportii van Cyprus 

E. Papaioannou 

Hoe ondersteunt de Vooruitstrevende Arbeiderspartij de zelfbeschik
,1~ingseis van de bevolking van Cyprus? 

De Vooruitstrevende Arbeiderspartij strijdt niet alleen voor de zelf
beschikking, maar voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke zelf
beschikking. Dat wil zeggen: Wij willen niet dat de Britten hun mili
taire steunpunten op Cyprus in stand houden, wanneer zij eenmaal ons 
eiland verlaten hebben. De Arbeiderspartij is van mening, dat het sterk
ste wapen van ons volk, in zijn strijd voor de vrijheid, de nationale 
eenheid is. Onze partij roept alle Cyprioten op, om hun krachten te 
verenigen, onafhankelijk van hun politieke overtuiging, en om een 
e€nsgezind vaderlands front te vormen. 

Hoe werd er op deze oproep gereageerd? 

Heel bemoedigend. De brede massa's van het Cypriotische volk on
dersteunden van ganser harte onze politiek van de nationale eenheid. 
Het beste bewijs is, dat het ledenaantal van de Arbeiderspartij in de 
laatste twee maanden met meer dan 50% is gestegen en onze krant 
, .. Neos Democratis" heeft nu een grote oplage. Maar er zijn nog vele 
andere voorbeelden, die bewijzen dat de Cypriotische bevolking de 
eenheid wil. De laatste maanden hadden we veel stakingen, die door de 
vakbonden gemeenschappelijk werden uitgeroepen. De stakingen richt
ten zich tegen de Britse terreurmaatregelen. En zij vonden een brede 
weerklank. 

In onze dorpen bieden alle bewoners, wanneer de Britse troepen ver
S;Chijnen om huiszoekingen te houden en patriotten te arreste~en, in 
bewonderswaardige eenheid tegenstand aan de bezetters. In veel plaat
sen waren het de vrouwen, die de strijd voerden. In Neo-Horio b.v. 
hielden vrouwen onlangs de Britse troepen met stenen tegen, toen 
dezen het dorp wilden binnendringen. Tweemaal moesten de soldaten 
zich terugtrekken en tenslotte kon het dorp slechts met behulp van 
traangas bezet worden. 

Waarom wijzen de Cyprioten de Britse aanbiedingen voor een "nieu
?We grondwet" af? 

Omdat bittere ervaringen ons volk geleerd hebben dat koloniale wet
gtevingen slechts één doel hebben: de koloniale overheersing te be
$tendigen. 

Heeft aartsbisschop Makarios, de leider van de rechtervleugel op 
Cyprus, zich ermee akkoord verklaard, dat Engeland zijn militaire• 
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steunpunten op Cyprus zou behouden ook na de aansluiting van Cyprus 
bij GriekenLand? 

Helaas wel. En dat is een belangrijk punt, waarop de Vooruitstreven
de Arbeiderspartij en de meerderheid van de Cyprioten niet overeen
stemmen met de Aartsbisschop. Meer dan 120.000 Cyprioten hebben al 
een protest ondertekend tegen de verandering van ons eiland in een 
Britse militaire basis. Wij weten, dat Engeland Cyprus als een spring
plank tegen de volken van het Midden Oosten, die de imperialistische 
overheersing trachten af te werpen, wil gebruiken. Onlangs zijn er al 
Britse troepen van Cyprus naar het gebied om Aden gezonden, om een 
opstand van de Arabische stammen tegen de Britse overheersing neer 
te slaan. Wij weten ook, dat de Britse en Amerikaanse imperialisten 
ernaar streven, Cyprus te gebruiken als een steunpunt tegen de Sowjet
Unie en de Volksdemocratische landen, waarmee de Cyprioten zich 
dankbaar verbonden voelen, in de eerste plaats wegens de royale onder
steuning do·or deze landen van onze rechtvaardige eis tot zelfbeschik
king. 

VeeL vrienden van Cyprus in het buitenland twijfelen eraan of heb 
wel verstandig van de Cyprioten is om op het ogenbLik een vereniging 
met Griekenland te eisen, daar in Griekenland een ondemocratisch 
bewind aan de macht is. 

De Cyprioten verlangen, met Griekenland verenigd te worden, on
afhankelijk van het bewind dat daar thans heerst. Voor ons kan er 
niets ergers bestaan dan slaven van het Britse imperialisme te zijn. 
Als het Griekse regiem ondemocratisch is - en dat staat wel vast -
dan zullen wij Cyprioten, verenigd met het Griekse volk, voor het tot 
stand komen van een werkelijk democratisch, onafhankelijk en vreed
zaam Griekenland strijden. 

Hoe heeft de strijd van de bevolking van Cyprus de toestand in 
Griekenland beïnvloed? 

Deze strijd heeft die toestand diepgaand beïnvloed. De Griekse be
volking beseft thans, dat de NAVO-bondgenoten van Griekenland -
vooral Engeland, de USA en Turkije- zich hardnekkig tegen de eis 
van de hele Griekse natie van zelfbeschikkingsrecht verzetten. Zij ziet 
in, dat de USA, Engeland en Turkije de NAVO gebruiken om Cyprus 
onder de Britse overheersing te houden. 

Inderdaad zijn thans alle Grieken ervan overtuigd, dat deze z.g. bond
genoten van Griekenland hun ergste vijanden zijn en dat hun werke
lijke vrienden de Sowjet-Unie en de Volksdemocratieën zijn. Daarom 
dringt het Griekse volk er bij zijn regering op aan om zich uit de NAVO 
terug te trekken en een nieuwe politiek te voeren van vrede en natio
nale onafhankelijkheid. 

Wij hebben het volste vertrouwen, dat onze rechtvaardige zaak zal 
zegevieren. De hele vrijheidslievende mensheid ondersteunt onze strijd 
en wij zullen verder strijden tot wij ons heilig recht veroverd hebben, 
de zelfbeschikking en de vereniging met Griekenland. 

16 Dec. 1955. 
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• 
Inkomen van miljoenen Amerikaanse gezinnen 

beneden bestaansminimum 

Kortgeleden werd in een district van New York de loodgieter Hatty 
wegens poging tot bankroof veroordeeld. Voor de rechtbank kwam het 
volgende aan het licht: Hatty vocht in de tweede wereldoorlog. Hij is 
de vader van drie kinderen. Als loodgieter verdiende hij netto ongeveer 
60 dollar in de week. Zijn vrouw werd ziek en moest naar het zieken
huis. De noodzakelijkste uitgaven voor de behandeling waren meer dan 
de financiële krachten van Hatty toelieten. De drie kinderen en zijn 
zieke vrouw kon hij met het geld niet meer van het nodigste voorzien. 

Een paar dagen voor de daad, die hem voor de rechter bracht, moest 
Hatty de rekening van het gas en licht en de huur betalen. Onder
tussen had hij alleen nog maar voldoende geld voor het gas en licht. 
Eatty betaalde met zijn laatste cent, maar het was al te laat. Het licht 
e.:1 het gas werden afgesneden. De kinderen hadden honger. Hatty ging 
rr.aar een filiaal van de Spaarbank en verzocht om een lening. Vergeefs. 
Dat was de laatste slag. Hatty ging terug naar de bank en eiste het 
geld van de juffrouw aan de kassa; wegens poging tot bankroof werd 
hij gearresteerd. 

Het bericht over Hatty in de Amerikaanse kranten heeft een karak
teristieke trek. Het laat zien, dat een Amerikaans gezin van gemid
delde levensomstandigheden gemakkelijk in een wanhopige situatie kan 
komen. Daar Hatty 60 dollar per week verdiende, had hij een inkomen 
van ongeveer 3000 dollar per jaar. De vraag doet zich nu voor: in welke 
materiële omstandigheden leven thans miljoenen en miljoenen Ame
rikaanse gezinnen? 

Deze vraag wordt in een officiëel document van het Amerikaanse 
Congres, met de titel "De toestand van de bevolkingsgroep met gering 
i:ckomen en het federatieve program t.a.v. dit vraagstuk" beantwoord. 

Volgens de hierin vermelde gegevens kan men de inkomens van alle 
Amerikaanse gezinnen (41.934.000) en vrijgezellen (9.623.000) verdelen 
als volgt: Meer dan een derde van hen verdient per jaar minder dan 
3(100 dollar, d.w.z. minder dan het gezin Hatty had; een derde verdient 
3000 tot 5000 dollar per jaar. 

Volgens de gegevens van de "Commissie Heller", die officiëel door 
de regering van de USA wordt erkend, bedraagt het bestaansminimum 
van een vier-persoonsgezin per jaar 5335 dollar. Sinds deze opgave in 
september 1954 zijn er echter nog meer prijsverhogingen geweest. 
Daarom kan alleen de laatste groep van Amerikaanse gezinnen, die 
een inkomen hebben van meer dan 5000 dollar, als een gezinsgroep met 
een normaal levenspeil beschouwd worden. 

In deze groep zijn echter gezinnen met zeer uiteenlopende inkomens. 
Zij bevat ook de 5% van alle gezinnen, die meer dan 10.000 dollar per 
jaar verdienen, en de 0,4%, die een inkomen hebben van meer dan 
25.000 dollar per jaar. In het bescheiden cijfer van 0,4% zijn ook de 
gezinnen der Amerikaanse miljonairs en miljardairs opgenomen, de 
grote monopolie-heren der USA. De opstellers van het rapport, die 
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klagen over de materiële toestand van miljoenen Amerikaanse gezin
nen, gaan voorbij aan het voortdurend toenemen van de winsten van 
deze kleine groep, die op de bovenste sport van de maatschappelijke 
ladder staat en de binnen- en buitenlandse politiek van het land 
bepaalt. 

Het "Wall Street Journal" berichtte dat de winsten van 428 Ameri
kaanse maatschappijen alleen in het 3e kwartaal 1955 2.169.180.000 dol
lar beliepen, tegenover 1.650.603.000 dollar in het 3e kwartaal 1954. De 
winsten zijn dus in één jaar met 34,4% gestegen. Volgens opgaven van 
de "First National Bank of the City of New York" stegen de winsten 
van 36 staalgieterij-bedrijven in negen maanden van 1955 met 85% en 
van vijf automobielbedrijven met 56%. 

In zijn rede van 9 november in Detroit zei de tegenwoordige vice
president van de vakbandsunie AFL-CIO, Reuther, dat de winsten van 
het grote automobielbedrijf "General Motors" over één jaar 79% van 
de kapitaalsinvestering van dit bedrijf bedragen. "In de laatste negen 
maanden heeft deze maatschappij per uur 300.000 dollar winst ge
maakt." 

30 millioen in nooddruftige omstandigheden 

In het rapport worden alleen als arme gezinnen beschouwd, die min
der dan 2000 dollar per jaar verdienen en daardoor minder dan twee
vijfde van het officiële bestaansminimum hebben. Er zijn 8.330.000 van 
zulke gezinnen, of 20% van het totale aantal. 6.220.000 alleenstaanden, 
of 64% van alle alleenstaanden, verdienen eveneens minder dan 2000 
dollar per jaar. Als men een gezin van 4 personen als het gemiddelde 
neemt, is het totale aantal Amerikanen, die zich in nooddruftige om
standigheden bevinden ongeveer 30 miljoen mensen. Daarvan leven 
volgens het rapport 3.714.000 gezinnen, of ongeveer 10% van alle gezin
nen, en 4.354.000 alleenstaanden, of 45% van alle alleenstaanden, in de 
grootste ellende. 

Een gezin dat minder dan 1000 dollar per jaar verdient, kan voor 
levensmiddelen 407 dollar per jaar of 7 à 8 dollar per week uitgeven. 
De rest wordt besteed aan de zeer hoge huren in de USA, die de wer
kers van niet minder dan een kwart van hun loon beroven, en andere 
vaste lasten. 

Een bericht in de "New York Herald Tribune" van 14 october 1955 
laat zien wat het betekent, als men voor levensmiddelen slechts 7 dollar 
kan uitgeven. 

"New Orleans. Een jongen van zes jaar is van honger gestorven. Zijn 
laatste woorden waren een smeekbede om brood. Het oudere broertje ligt 
zwaar ziek van ondervoeding in bed. De moeder van de kinderen, mrs. 
Bogman, zei dat haar man sinds maanden een zenuwkwaal heeft en dat 
zij het gezin van zeven dollars in de week te eten moet geven." 

Het aantal boerengezinnen, die minder dan 1000 dollar per jaar ver
dienen, bedraagt in de zuidelijke staten 65%. In Alabama b.v. verdienen 
driekwart der gezinnen minder dan 1000 dollar en meer dan de helft 
minder dan 500 dollar per jaar. 

De gegevens van het rapport tonen ook de grote kloof aan tussen de 
materiële toestand van de z.g. "blanke" en "zwarte" bevolking in de 
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Verenigde Staten. Als men het gemiddelde loon per jaar van een Ame
rikaans "blank" gezin op 100 stelt, is het gemiddelde loon van een 
"gekleurd" gezin slechts 57%. 

De laatste tabellen in het verslag bevatten cijfers over de werkloos
heid. In februari 1955 was het aantal geheel werklozen volgens deze 
tabel 3.383.000, of 5,3% van alle valide werkers. Het aantal gedeeltelijk 
v.;·erklozen was 1.958.000, of 3,7%. Samen zijn dat 9% geheel of gedeel
t.elijk werklozen per jaar. 

De armoede neemt toe 

Er moet vooral op gewezen worden, dat het rapport in feite ook de 
Leweringen weerlegt, als zou de armoede in de Verenigde Staten met 
het jaar afnemen. Het toont aan dat het in werkelijkheid omgekeerd is. 
Een kenmerkend voorbeeld: 

De tabel nr. 2 van het rapport bevat gegevens uit 1948 en 1954 over 
l:.2t aantal gezinnn dat minder dan 1000 dollar verdient, na rekening te 
tebben gehouden met de prijsstijgingen van de laatste jaren: 1948 = 
..!: 020.000 gezinnen; 1954 = 4.269.000 gezinnen. Het aantal gezinnen, dat 
zich in volstrekte armoede bevindt, is dus volgens deze officiële ge
i;evens met 249.000 toegenomen. 

Ook de opstellers van het rapport zagen zich gedwongen, dit toe te 
;seven, waarbij zij discreet opmerkten, dat de "gemiddelde verhoging 
':an de consumentenprijzen met 12%" (volgens officiële gegevens van 
het Ministerie van Arbeid van 24 october j.l. stegen de prijzen Sinds 
L949 met 15%) in feite de laatste jaren niet tot een vermindering van 
bet aantal gezinnen met lage inkomens leidde. 

Deze tendens omschrijven de opstellers van het rapport met de vol
.wende woorden: "Men moet het onweerlegbare feit vaststellen, dat een 
belangrijk deel van de bevolking niet profiteert van de stijging der 
EConomische welvaart." Als gevolg van hun materiële toestand leven 
neer dan tien miljoen gezinnen in de Verenigde Staten in voortdurende 
angst voor ziekte, werkloosheid en prijsstijgingen. 

Angst voor de crisis 

Het is niet toevallig dat men juist thans telkens herinnert aan de 
e:risis van 1929. Voor de meerderheid der Amerikanen is de herinnering 
:.:can deze vreselijke jaren nog steeds een schrikbeeld. 

De bovengenoemde feiten en cijfers verklaren ook waarom de strijd 
'>an de Amerikaanse werkers voor hun levensrechten scherper wordt. 
Deze strijd komt in talrijke stakingen tot uiting. Volgens de officiële 
gegevens van het departement van arbeid waren er van januari tot 
september 1955 3250 stakingen, waaraan 2.395.000 arbeiders deelnamen, 
:erwijl in dezelfde maanden in 1954 slechts 2810 stakingen plaatsvonden, 
v,raaraan 1.270.000 arbeiders deelnamen. Het aantal stakende arbeiders 
. .s dus in één jaar bijna verdubbeld. 

Al deze feiten en cijfers, die uitsluitend ontleend zijn aan officiële 
orcnnen en de Amerikaanse burgerlijke pers, laten nog iets anders 
zien: Niemand kan het feit verdoezelen, dat zich in het moderne ka
pitalistische Amerika, als gevolg van de ontwikkelingswetten van de 
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burgerlijke maatschappij, aan de ene pool de rijkdom ophoopt, en aan 
de andere armoede en ellende. 
· Het is niet toevallig dat het rapport van de economische commissie 
van het Congres door de Amerikaanse burgerlijke pers bijna geheel 
werd doodgezwegen. Het sprookje, dat de materiële toestand van alle 
belangrijke lagen van de bevolking in de USA verbeterd is, barst als 
een zeepbel wanneer het met de werkelijkheid in aanraking komt. 

G. RATIANI 

Een Franse geestelijke over atoomoorlog 

CO-EXISTENTIE IN PLAATS VAN APOKALYPSE 

"In de laatste dagen zullen de sterren uit de hemel vallen." Maar degenen die de 
laatste dagen verkondigen, zijn dezelfden volgens wie wij lankmoedig moeten 
wachten, tot uit de hemel atoombommen op de atheïsten vallen, en volgens wie 
wij moeten zwijgen over de misdaad, die men ons bij voorbaat als onvermijdelijk 
voors•telt evenals de stilstand van zon en maan. Neen. De atoombommen zullen 
naar hun doelwit gebracht worden door gentlemen-gangsters in vliegtuigen, die 
degenen die deze aan de regering van de V.S. verkocht hebben, miljoenen dol
lars hebben opgeleverd, en niets verhindert ons aan te nemen, dat men op een 
van deze apokalyptische gesels Gods, op een vliegtuig dat op ·tijd naar beneden 
werd gehaald voordat het zijn misdaad kon volbrengen, niet een rozenkrans zal 
vinden. De apokalypse is een sluwe afleiding van de vertwijfeling. Bovendien, 
"op welke dag en welk uur weet niemand, noch de engel in de hemel, noch de 
zoon, slechts de vader". Als men dus tegen ons zegt dat het einde van de wereld 
op handen is, dan zullen wij zeggen, het is niet het einde van de wereld. het is het 
einde van een wereld - de kapitalistische ... De ondergang van de bourgeoisie 
sleurt de kerk met zich mee naarmate deze zich voor de doeleinden van een 
klasse, die zich niet meer zal herstellen laat misbruiken ... Ik kan niet afdingen 
op mijn eerbied, ja mijn bewondering voor mijn communistische kameraden, als 
ik hen naast mij zie leven en strijden. Zij houden van het leven, deze mensen, zij 
geloven aan het leven en zij zijn niet bang voor de dood. Zo vlaak wanneer ik 
de hechtheid, de tederheid van hun krachtige vriendschap voelde of wanneer ik 
binnen de intimiteit van hun sterk verbonden gezinnen kwam. is het voorgeko
men dat ik de verbaasde opmerking van de vroegere heidenen tegenover de eerste 
christenen herhaalde: Ziet, hoe zij elkaar beminnen! 

Abbé BODLIER 

(Uit het voorwoord bij een boek van Pierre Debray: "Een katholiek ervaart de 
Sowjet-Unie".) 
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• 
Het Israelisch-Arabische conflict 

ln het Sowjet-weekblad "Nieuwe Tijden" is een historisch overzicht 
verschenen van de oorsprong der conflicten tussen Israël en de Arabi
sche landen. Gezien de actualiteit van dit probleem vatten wij dit 
m:tikel hieronder samen. 

* 
Palestina werd na de eerste wereldoorlog een Brits mandaatgebied, 

VJ;·aarmee de belangrijke Joodse immigratie in het land aanving. De 
z::onistische leiders werden door Londen gesteund, daar Groot-Brittan
nië zijn posities in de Arabische landen wilde versterken door heti 
aanwakkeren van conflicten tussen de twee bevolkingsgroepen in 
Palestina. De nationale bevrijdingsbeweging was reeds in wording en 
cie Britse agenten deden hun best om deze af te leiden naar haat tussen 
Joden en Arabieren. 

De ontplooiing der bevrijdingsbeweging maakte in 1947 feitelijk een 
einde aan het Brits mandaat. De UNO besloot Palestina in twee onaf
hankelijke staten te verdelen, met het oog op de wens van zelfbeschik
kingsrecht van Joden en Arabieren. Op 14 Mei 1948 werd de staat 
Israël uitgeroepen en meteen begon een oorlog tussen dit land en de 
Arabische staten. Achter deze oorlog stond de Anglo-Amerikaanse 
r_aijver over de heerschappij over het Midden-Oosten en de petroleum 
aldaar. De USA steunden de reactionaire zionistische leiders van Israël, 
om van dit land een basis te kunnen maken. Londen steunde de Arabi
sche feodalen, zoals wijlen koning Abdallah van Transjordanië en 
premier Noeri Saïd van Irak. In de zionistische leiding immers hadden 
de pro-USA elementen het overwicht gekregen en de Arabieren waren 
heftig gekant tegen de Britse steun aan de zionisten. 

Met UNO-hulp kwam er in 1949 een wapenstilstand; vrede is nog 
s;ieeds niet gesloten. Israël had echter grote stukken bezet van de door 
de UNO afgebakende Arabische staat in Palestina. De overblijvende 
s:ukken werden opgenomen in het koninkrijk Jordanië. De Arabieren 
erkennen de bezetting van de andere delen door Israël niet en de ter
r::toriale kwesties zijn een der aanleidingen voor de huidige conflicten. 

Een andere brandende kwestie vormen de Arabische vluchtelingen 
(:Jijna een miljoen) die in de oorlog naar Arabische buurlanden ilijn 
g··evlucht en nu dakloos zijn. Israël staat hun niet toe terug te keren. 

De "actieve lijn" van de Israëlische politiek jegens de buurstaten (het 
uitlokken van incidenten) belemmert een regeling en strookt ook niet 
c:.et de belangen van het Israëlische volk. Deze "lijn" is ontworpen door 
cü~~ imperialisten, die Israël tegen de Arabische landen willen gebruiken 
cm dit gebied te kunnen plunderen. 

Arabische landen zoals Egypte en Syrië komen op tegen elke vorm 
van kolonialisme en halen zich daarmee de woE'de der Anglo-Ameri
banse imperialisten op de hals. Meermalen is er in Egypte op gewezen, 
G.lt het niet gaat om een strijd tussen Egypte en Israël, doch een strijd 
tt;ssen de vrijheidslievende volken en de imperialisten. De imperialisten 
w.·illen Egypte doen zwichten onder het motto: zoniet, dan bedreigt 
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..................................... 
Israël u. Het is opmerkelijk dat Israël "optreedt" tegen Egypte en 
Syrië, vooral sinds de vorming van het aanvalspact van het Midden
Oosten (pact van Bagdad) ... waar Egypte en Syrië buiten willen 
blijven. De Arabische pers heeft opgemerkt, dat de Israëlische aanval 
op Egypte in de sector Gaza juist viel op het ogenblik dat de westersen 
druk uitoefenden op de Arabische landen om tot dit pact toe te treden. 

De westersen hebben belang bij het handhaven van de Israëlisch
Arabische spanning, en willen een voorwendsel om zich in hun aan
gelegenheden te mengen en deze landen zelfs te bezetten. Er zijn dan 
ook hardnekkige geruchten over het voornemen der westerse Drie om 
troepen naar de Israëlisch-Arabische grenzen te sturen, z.g. om de vrede 
te handhaven. De Londense Daily Express stelde op 7 november voor 
om van de gelegenheid te profiteren en weer Britse troepen naar het 
Suez-kanaal te sturen. 

Een ware vrede in dit gebied vereist allereerst UNO-optreden. De 
U.S.S.R. heeft in de behandeling van de Syrische klacht in de Veilig
heidsraad gestemd voor het veroordelen van de Israëlische aanval, doch 
de beschuldigingen der westersen aan Syrië afgewezen. De resolutie 
voorziet, in geval van een nieuwe schending van het bestand, in het 
onderzoek van maatregelen voor het behoud of herstel van de vrede, 
overeenkomstig het UNO-Handvest. 
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• 
DE PARTIJ 

In onze partij 
zijn allerlei soorten mensen. 
Waar om ze op een rij te zetten? 
Mensen, 
uit alle kringen; 
de arbeiders eerst en vóór allen! 
Zij zijn het, die onze partij de stalen kracht, 
het taaie geduld geven, 
het vermogen om door te zetten. 
De arbeidersklasse is onze ruggegraat. 
Maar er zijn ook beeldhouwers 
en schrijvers van tere woorden, 
schrijvers, die hun woorden wegen 
op een weegschaal met milligrammen 
en ze als heel fijne sneeuw over de aarde laten dwarrelen. 
Schrijvers ook, die met hun woorden 

de pantserkolonnes van de vijand 
tegemoet bliksemen! 

Vrouwen zijn er, zo teer en eerlijk, 
waarop 

- dat is jan1mer -
dichters nog geen lofzangen hebben geschreven, 

ofschoon ze dat honderdduizendmaal 
en meer verdienden. 

Een vrouw, die duizenden traptreden, 
- vaak in donkere uren -

heeft beklommen, 
die van woning tot woning 
de handtekeningen voor het verbod van de atoombom bijeenspaarde 
die het beeld van haar eigen kinderen 
en dat van anderen, 

altijd op het netvlies van haar vermoeide ogen voelde, 
zo'n vrouw, kameraden, die is toch goed genoeg 

om een standbeeld te krijgen? 

Metselaars zijn er bij ons, zo sterk als de duivel 
en timmerlieden, die halve architekten zijn, 
draaiers en freezers en broodbakkers. 
Nou ja, die hele ingewikkelde bijenkorf 

noem ik niet! 
Ze zijn er allen, in onze partij, 
in 

- ik schrijf de woorden voorzichtig 
en met grote letters neer -

de communistische partij van Nederland! 

Alleen de jonge mensen, 
de vurigen, altijd er op losstormenden, 
zij moeten worden genoemd. 
Want het communisme is 

zelf 
de jeugd van de wereld, 
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zoals V aillan.t~Couturier heeft gezegd 
en zoals het elke maand gedrukt staat 

op het kaft van de Cahiers. 
En wat doen wij? 
Wij vechten voor het socialisme. 
Daarover hebben beteren dan ik 

geschreven en het bezongen, 
zoals het zal zijn, 

rechtvaardig en 
voor het eerst in de geschiedenisbladen van de mensen, 

een waarachtig m e n s e 1 ij k bestel. 

Maar goed: dat is ons doel, 
een hóóg doel. 

Hoe kom je er? Beste vriend, lieve moeder, kameraad: 
hoe kom je er? 

De partij wijst ons de weg. 
Allen verenigt hij om het ergste kwaad 

te keren: 
de hopeloze trawanten van het kapitaal, 
de dikhuiden, die nooit wat leren 
en het eeuwig proberen willen 

met straf, stokslagen en de beeveedee! 
Daarom roept de partij 

het hele volk op, 
de arbeiders allereerst. 

Verenig je krachten, 
Handel nul 

Verdrijf die troep van stumperige afremroers 
op de geschiedeniswagen 

en neem zelf de teugels over. 
Als zij er af zijn, 
zullen we 
~allen samen~ 
gemakkelijker kunnen praten 

zonder de rauwe zonderlinge kreten 
van de dwarsdrijvers in onze oren. 

We bouwen huizen 
en ruimen wat van de ouwe mottenballenjagers op, 
we kopen die dingen niet meer, 
die verdoemde dingen, 
die een blauwe zomerdag in Scheveningen verpesten. 
We ruimen wat zorg op, 
uit de ogen van de vermoeide vrouwen, 
door hogere lonen 
en vooral ~ door de vrede te verzekeren! 
We ruimen de armoe van de oude mensen op. 
We ruimen de nood in de scholen op. 
We bouwen, 

een glinsterende toekomst voor de kinderen 
en zullen het 

al werkend, 
eens worden, 

over alle grote vragen! 



Zó is de partij. 
Dàt zegt hij. 
In andere woorden, misschien, 
maar zo heb ik het gehoord 
en zeg ik het verder. 
En dan hebben we de moed, 
jullie, discipelen van de ondergang! 
ons af en toe ook nog druk te maken, 
over gedichten. 
We weten wel, 
dat jullie ons het liefst de mond zoudt willen stoppen, 
met jullie lauwe 
langdurig geknede 
bal stopverf. 
Onze luchtpijpen verstoppen, 
onze aderen: 
dàt 
zouden jullie willen 
Maar wij spreken. 
Spreken een andere taal. 
Moeilijk te verstaan misschien. 
Niet gekuist en 
in een hete opwelling met grote hanepoten neergeklad, 
gehaast als we waren om te zeggen, 
wat moest! 
Maar nu móet een mens spreken, 
dat de hele warmte van zijn partij voelt, 
en die overdragen wil 
op duizenden, op duizenden. 

G. VERSLUIS 
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18 Maart 1871 -De Pari.fse Commune 
De Commune van Parijs ligt 85 jaar achter ons: maar het is of 

zijn betekenis toeneemt, naarmate meer volken de weg naar het 
socialisme inslaan. De Commune was immers "de arbeidersklasse 
voor het eerst aan de macht", zoals een der deelnemers zei. 

Op 18 Maart 1871, na de wapen
stilstand met Pruisen, weigerden 
de bevolking en de Nationale Gar
de van Montmartre de kanonnen 
op te geven: het begin van de op
stancl. Een week later wordt de 
gemeenteraad van Parijs, de Com
mune, gekozen. Een minderheid 
hiervan is lid van de Internatio
nale: zij blijken de meest bewusten. 

Begin April stuurt de regering
Thiers het leger, dat hij slechts Marx heefrn "Bu 
aarzelend tegen de Duitsers had in Frankrijkrnonu 
laten vechten, tegen het Parijse deze "hemetmers" 
volk uit. Moedige verdediging door nog voor he:d in 
de Nationale Garde en later door straten was IDOgd. 
de bevolking van iedere w?jk en hen als voorvoor 1 

straat mocht niet baten. tie in Ruslar, 

Op 20 Mei komen de "Versaillanen" 
door verraad de stad binnen, acht dagen 
later vallen de laatste verdedigers als 
helden bij de muur van het kerkhof Père 
Lachaise, na een waar bloedbad (dat nog 
voort bleef woeden) door de regerings
troepen. Er zijn 100.000 Par~jzenaars af
geslacht, gedeporteerd of uitgeweken. 

Een machtig stuk werk is in die nauwe
liJks twee maanden verzet: het oude, bur
gerlijke staatsapparaat werd gebroken. 
Er kwam een volksleger, algemeen kies
recht, een democratisch bestuursapparaat, 
sociale maatregelen, o.a. voor bakkersge
zellen, een bedrijfstelling, een uitnemende 
regeling van het onderwijs - en dat alLes 
met de vijand voor de poort! Strijd voor 
sociale bevrijding, patriottisme en inter
nationale verbondenheid gingen hier hand 
in hand. 



••• 

efin "Burgeroorlog 
jkrnonument voor 
etmers" opçericht, 
he:d in de 1arijse 
s IDOgd. Lenn nam 
orvoor de Revolu-

De Parijse werkers wezen het spoor en waarschuwden door hun 
zwakheden: het laten wegtrekken van Thiers' soldaten uit de stad, 
het niet bezetten van de Banque de France, geen controle op 
vijandige elementen (wel in strijd met het sprookje van de 
"wreedheden" der Communards!) 

Wat hun ontbrak was een partij, 
een georganiseerde voorhoede van 
de arbeidersklasse, die ook de re
volutionair gezinde kleine burgers 
leiding had kunnen geven. Lenin 
heeft dit begrepen en hij en aLlen, 
die hem volgden, hebben er naar 
gehandeld door het scheppen van 
sterke communistische partijen. -~ ... NI! 

Maar ondanks al haar onvolko
menheden blijft de Commune van 
Parijs ook na 85 jaar "de roemvolle 
voorbode van een nieuwe maat
schappij". 

1) Zitting van een districtsbestuur. 

2) Bouw en 3) Verdediging van een 
barricade. 

4) De laatste strijders van de "Bloe
dige Week" gefusilleerd voor de Mur 
des Fédérés. 

Tekeningen uit "De Parijse Commune - een ver
haal in beelden", door William Siegel. 1931. 



----------------···-
SPINOZ~ DE NEDERLANDSE REGENTENSTAAT 

EN H}ET DIALECTISCH MATERIALISME 

11 

Spinoza en de Sowjet-filosofie 

Onze lange uitweiding over Spinoza' s leven en leer *) heeft ons slechts schijn
baar verre van George L. Kline der Columbia University en zijn boek over Spi
noza in de Sowjetfilosofie verwijderd. Want deze uitweiding was noodzakelijk 
om de verdienstelijke en de gebrekkige kanten van Kline's studie recht te laten 
wedervaren. 

Het is uit voorgaande bladzijden duidelijk, dat men het spinozisme op verschei
dene manieren kan uitleggen. Welnu, de vraag naar het eigenlijke wezen en de 
strekking van Spinoza' s wijsbegeerte heeft ook in de Sowjet-Unie zelfs na 1917 
uiteenlopende antwoorden gevonden. In de aanvang van dit artikel vermeldden 
wij, dat Kline een aantal van zulke uiteenlopende opvattingen nopens Spinoza 
achter elkaar zet en dan verklaart, dat zij tezamen ,.de doolhof van het dialec
tisch materialisme" doen zien. Het ontgaat hem derhalve, dat de strijd om een 
duidelijke opvatting van het dialectisch materialisme, die zich in de visie van 
verscheidene Sowjetpublicisten over Spinoza weerspiegelt, ten nauwste samen
hangt met de interne ontwikkeling van de Sowjetmaatschappij. Maar juist in ge
brek aan begrip voor die strijd ligt de verklaring voor het feit, waarom Kline 
zich in een ,.doolhof" meent te bevinden. 

Zijn inleiding als een brok geschiedenis der filosofie is niet te versmaden. Hij 
geeft een goed exposé van de onderscheidene opvattingen inzake het spinozisme, 
die voor en na 1917 in de USSR aan de orde waren. Die van vóór 1917 interes
seren ons uiteraard minder, al is het belangwekkend op te merken, dat er althans 
één Russische filosoof was, Wwedenski, die in Spinoza de grote ,.atheïst en mate
rialist" zag; terwijl ook Solowjow, voor de tsaristische misère hem de weg van 
het occultisme opdreef, in zijn critische jeugd evenzo nog de materialistische strek
king van Spinoza' s leer begreep, maar hem later wijzigde naar zijn eigen beeld en 
er een mysticus van maakte. 

In 1927, toen de Sowjet-Unie dus al 10 jaar bestond, herdacht men er op 
grootse wijze de terugkeer van Spinoza's 250ste sterfdatum; vijf jaar later, in 
1932, het feit, dat hij 300 jaar geleden geboren was. Bij beide gelegenheden ont
brak het niet aan studies, academische herdenkingsredevoeringen, artikelen in de 
pers. Kline wijst op de grote stroom van literatuur over Spinoza, die ook onaf
hankelijk van genoemde herdenkingen, in de USSR gevloeid heeft, en beklaagt 
zich terecht, dat de westerse wereld van deze studies en beschouwingen zo goed 
als niets weet. In dit opzicht maakt zijn boek zich dus verdienstelijk, want Kline 
- en dat is misschien wel zijn belangrijkste prestatie - somt een lijst 
op van 1 H boeken, artikelen, studies etc., die vóór, maar grotendeels na 19i 7 in 
de Sowjet-Unie zijn verschenen en waarbij nog niet eens de beschouwingen in 
nationale talen, Oekraïens, Armeens, etc. - ,.een klein maar belangrijk aantal", 
zoals hij zegt - zijn opgenomen. 

*) Zie het eerste gedeelte van dit artikel in het Januari-nummer. (Red.) 
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Met al dit materiaal voor ogen bevreemdt het des te meer, dat Kline ons in zijn 
boek voornamelijk essays opdist van "Sowjetfilosofen", wier wèrk en opvattingen 
tot een volstrekt afgesloten tijdperk behoren. In zijn inleiding legt Kline hier wel 
de vinger op, en hij doet uitkomen" dat er een grondige en lange discussie in de 
Sowjet-Unie geweest is over de beoordeling van Spinoza; maar waarom die dis
cussie er was, kan hij ons niet duidelijk maken: Toch had Kline, kennelijk zelf 
geen marxist, zich gemakkelijk op de hoogte kunnen stellen van de aard van deze 
discussie: reeds in 1946, vier jaar dus voor het zijne, publiceerde J o h n 
S o m e r v i i 1 e, evenals Kline verbonden aan de Columbia University, te New 
Y ork een boek over theorie en praktijk van de Sowjetfilosofie, waarin de kwestie, 
waar het om gaat, duidelijk en uitvoerig verklaard staat. 

De "controverse" of het eigenlijke twistpunt van deze Sowjet-discussies ligt 
in de vraag naar de juiste praktijk, en daarmee naar aard en strekking van het 
marxisme. Wij herinneren hier aan de uitspraak van Stalin, dat hij elk marxisme 
als on-marxistisch afwijst, hetwelk als een pasklare formule of als een soort eco
nomistische fataliteit klakkeloos toegepast wordt, maar dat hij zich zijnerzijds 
Yerklaart voor een "scheppend marxisme". Scheppend - d.w.z. als levende 
wetenschap, die het verstaat de feiten te doorzien, dank zij de toepassing van de 
dialec-tische methode (d.i. speurend naar de contrastwerking, waaruit zij ontsprin
gen), verbonden met de materialistische verklaring van hun oorzaak en samen
hang. Het is de filosofie, die deze beide progressief en revolutionair gerichte 
drijfkrachten in zich verenigt, welke onze kennis en beheersing van de objectieve 
werkelijkheid verdiept en door welke de mensheid allengs zal leren, haar geschie
denis bewust te maken. Zulk een marxisme verschaft ons een toetssteen voor 
ons handelend optreden, zo goed als een sleutel tot het opsporen van de wetten, 
die in natuur en samenleving· werken, zodat wij ons tevens met enige zekerheid 
een weg kunnen banen in de toekomst, en de op gang zijnde ontwikkeling be
invloeden of versnellen. 

Het marxisme is uit dien hoofde de sociale wijsbegeerte bij uitstek. Het ver
bindt gedachte en kennis met de daad. Het kan niet zonder de praktijk des levens. 
Het verduidelijkt en verrijkt zich door deze ervaring, het corrigeert zichzelf daar
door tegelijkertijd. 

Dit bedoelde Stalin, toen hij sprak van "scheppend marxisme", zoals hij in de 
20-er jaren al eens gespot had met degenen, die niet op het marxisme stonden. 
maar er op lágen (zoals hij zei), d.w.z. voor wie het star en dood was als een 
:md meubel en die er ook zelf niet meer door in beweging kwamen. 

Er is thans wel geen marxist, of hij tracht het marxisme te hanteren in de zin 
·•an Lenin en Stalin, en niet als schema of formule. De controverse tussen de aan
bangers van de dialectische uitleg der marxistische filosofie en die van de aan
'bangers der mechanische opvatting is dan ook sinds lang beslecht. 

Uit het boek van Kline zou men echter kunnen opmaken, dat die controverse 
:Jog steeds aan de gang is, of dat de mechanische opvatting nog vrolijk leeft. Zes 
'<'an de zeven essays druisen in tegen een werkelijk alzijdige, marxistische visie op 
llet spinozisme. 

Bezien wij deze artikelen derhalve in vogelvlucht. 
Het eerste is van D. Rachman, geschreven in 1923, en behandelt de verhou

ding van Spinoza tot het Jodendom. Het essay getuigt van grote kennis der mid
deleeuwse Joodse filosofie, met haar talmoedisme, kabbalisme en eventuele kette
rijen, maar maakt Spinoza toch wel sterk afhankelijk van vroegere Joodse denkers. 
Ofschoon de auteur vele boeiende voorbeelden aanhaalt, die moeten doen zien 
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dat in het oude Joodse denken allerlei spinozistische ideeën in knopvorm aan
wezig zijn, onderschat hij geheel en al de ommekeer, die in Spinoza teweegge
bracht is door zijn kennismaking met de toenmalige moderne filosofie (Bruno, 
Hobbes, Descartes) en de natuurwetenschap, vanuit wier posities Spinoza pas 
recht in het strijdperk treden kon. 

Bonter dan Rachman maakt het Ljoeba Axelrod, die voor 1917 in marxistische 
kringen optrad onder de schuilnaam Orthodox (!) In haar artikel .,Spinoza en het 
materialisme" ( 1925) wil zij alleen die elementen in Spinoza naar waarde laten 
gelden, die met haar eigen mechanische opvattingen stroken. Zij ziet in Spinoza's 
.,God" wel degelijk een religieus ideaal en verkleint daardoor op schadelijke wijze 
de betekenis van Spinoza voor de ontwikkeling van het materialistische denken. 
Axelrod, in 1946 gestorven, zakte in haar eigen leven meer en meer af tot een 
vijandin van het marxisme; zij begreep het dialectisch materialisme niet en bleek 
daardoor ook de bijzondere positie van de USSR als eerste socialistische staat 
niet te kunnen vatten. 

Rachman en Axelrad stellen in zekere zin reacties voor op de zienswijze van 
Plechanow *). Deze noemde het spinozisme, ontdaan van zijn theologische hul
sels, een voorbereiding tot het marxisme, en het marxisme daardoor in menig 
opzicht een .,variant" van het spinozisme, zodat een gehele groep van Russische 
plechanowisten geneigd was, Spinoza te beschouwen als een soort .,Marx zonder 
baard" en de kwalitatieve verschillen tussen het materialisme van Spinoza en 
Marx over het hoofd dreigde te zien. Dat komt ook nog tot uitdrukking in A. M. 
Deborin' s essay, of beter: in de tekst van zijn redevoering in het gedenkjaar 1927, 
die hij voor de toenmalige Communistische Academie hield. Deborin schilderde 
hierin Spinoza's levensbeschouwing, en wilde hem in tegenstelling tot de pan
theïst, idealist en mysticus, als hoedanig hij in de burgerlijke wereld van dat ogen
blik al te zeer werd verheerlijkt, weer op het materialistische voetstuk zetten. Hij 
deed dit echter in een zeer eenzijdig betoog, waarin hij b.v. nauwelijks rekening 
hield met de verwikkelde achtergronden van het spinozisme - de Hollandse 
regentenstaat en de Europese wetenschap der XVIIe eeuw. Zo maakte Deborin 
van hem de min of meer blijmoedig-humanistische verkondiger van een ideale 
toekomst der mensheid, een soort proletarische uitgave van Van Vloten's optimis
tische vrijdenker en geluksprofeet. 

W. K. Broesjlinski schreef (ook in 1927) een studie over .. Spinoza' s substantie 
en de eindige dingen". Het is een bijna abstract, wiskundig betoog, dat de samen
hangen tussen Spinoza' s materialisme en het marxisme nauwelijks doet vermoe
den. Ook een andere studie uit 1927, .. Spinoza's zedelijk wereldbeeld" door S. J. 
W olfson kan niet bepaald geslaagd genoemd worden. Het stuk sluit in menig 
opzicht aan bij het optimistisch plechanowisme van Deborin, zodat rijp en groen, 
zin en onzin er naast elkaar staan. Waarom W olfson zichzelf een .,orthodox 
marxist" noemde (zoals Ljoeba Axelrad vóór hem onder het pseudoniem Ortho
dox meende te moeten optreden) wordt uit zijn geschriften niet duidelijk; integen
deel, het politiek verwijt, dat hij een .,idealiserend mensjewist" was, hem in de 
discussies van 1930 toegevoegd, schijnt beter op zijn plaats. 

Razoemowski' s uit 1927 stammend artikel .,Spinoza en de staat" lijkt veel
belovend, maar geeft weinig of niets. Een onderzoek naar het wezen van de 

*) G. W. Plechanow (1857-1918) behoorde tot de eerste Russische marxisten; 
stichtte 1883 in de emigratie de groep .,Bevrijding van de Arbeid", die voor de 
verbreiding van het marxisme in Rusland zeer veel gedaan heeft. Toch was 
Plechanow geen dialectisch denker, zoals zijn voortdurende conflicten met en be
strijding van de bolsjewiki bewezen hebben. 
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Hollandse regentenstaat vindt men er niet. Pas vanuit die cOncrete bepaaldheid, 
waar Spinoza' s staatsdenken begon, zouden zijn algemene politieke denkbeelden 
Yerstaan kunnen worden. 

Het enige artikel, dat zeer duidelijk van de specifieke verschijnselen der 
:egentenmaatschappij en de de daaruit voortvloeiende wijsgerige consekwenties 
uitgaat, is dat van I. L. Luppol over de "Historische betekenis van Spinoza's wijs
begeerte". Het is geschreven in 1932, d.w.z. na de discussies over het dialectisch 
materialisme, die in de USSR plaats vonden en draagt duidelijk de sporen van 
een grondige zelfcritiek; Luppol had voordien min of meer op Deborin' s stand
punt gestaan. Ondanks enkele onjuiste opmerkingen (als zouden de Portugese 
Joden, in Nederland aankomende, daar reeds een Oostjoodse traditie heb
ben aangetroffen, en als zou b.v. ook de studie van de Joodse geheime leer, 
de Kabbala, van Oostjoodse herkomst zijn), ziet men, dat Luppol de dialectiek 
van de zaak door een nuchter en alzijdig onderzoek der mee- en tegenwerkende 
:actoren trachtte te verstaan en Spinoza te vatten in zijn betekenis voor de XVIIe 
:en daarmee voor onze) eeuw. 

Dit dan zijn de zeven verhandelingen, die Kline's boek brengt. Naar mijn smaak 
\'erraadt zijn keuze een al te persoonlijke voorkeur voor de bespiegelende, daar
door al te makkelijk in het abstracte verzandende betoogtrant - een betoog-
1rant die zich keer op keer in details verliest en de samenhang van het onder
werp met de levende realiteit over het hoofd ziet. Het is wel kenmerkend, dat de 
a.uteurs van de eerste zes essays allen ver voor de revolutie van 1917 geboren 
:ijn en een zekere rol hebben gespeeld in de "oude beweging". Hun marxistische 
::Jpvattingen hebben zich gevormd in een tijd, toen de theorie uiteraard overwoog, 
::Jmdat er door h~t ontbreken van een socialistische staat ook geen socialistische 
:;:Jractijk was, die als proefsteen van de theorie kon gelden. Hiermee is niets ge
:egd omtrent de goede trouw van vele pioniers dez·er "oude beweging", maar 
slechts een van hun zwakke zijden aangeduid; wij hoeven in Nederland enkel 
te denken aan de marxistische ontsporingen van een Gorter, om van die van 
Henr. Roland Holst maar te zwijgen, welke twee overigens in hun jeugd beide 
spinozist waren. 

Het ware dus voor een goed begrip van de huidige stand van het dialectisch 
:naterialisme vrij wat nuttiger geweest, als Kline ons wat meer pub1icaties uit . 
:-ecenter jaren had vertaald, b.v. het hoofdstuk over Spinoza uit de Gesch. der 
wijsbegeerte door Milner, Mitin, Joedin en andere jongere marxisten, of een uit
:reksel uit de grote studie van I. K. Gloechow: "Spinoza's wereldbeeld" ( 1947) 
.of van J. A. Milner's "Benedikt Spinoza" (1940); de laatste schijnt tegenwoor
dig in de USSR een der beste Spinozakenners te zijn. Kline noemt deze en andere 
boeken wel, ook citeert hij in zijn inleiding critische uitlatingen van Milner, 
Mitin e.a., maar wat hij ons dan als te verwerken materiaal voorzet, is, zoals ik 
'.n het begin van dit artikel opmerkte, slechts een begeleiding halverwege. Waar 
".:iet dialectisch materialisme eerst recht begint, daar eindigt Kline. 

De meeste door hem gebrachte essays zijn zodoende uitvloeisels van het sta
.:lium der politieke "kinderziekten", dat Lenin al in 1920 zo indringend critiseer
de. Lenin' s eigen bijdrage tot een juist begrip van het dialectisch materialisme 
vindt men, behalve in zijn filosofisch meesterwerk "Materialisme en empiriocri
:icisme" (eerste dr. 1908) in een reeks van opmerkingen en aantekeningen, door 
:ijn hele publicistische werk verstrooid. Ten opzichte van Spinoza heeft Lenin 
:ich niet vergist, hetgeen ook nauwelijks viel te verwachten van iemand, wiens 
eigen denkkracht door alle kluwens der bijkomstigheid en alle schadelijke en 
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zwakke weefsels in de theorie heen het wezenlijke van verschijnselen en persoon
lijkheden wist te vatten. Voor Lenin vormde Spinoza geen ,.probleem"; hij her
kende in hem meteen een van die denkers, welke een nieu~e periode inluiden. 
Zijn leer van de substantie werd door Lenin van groot belang geacht. ,.Dit stand
punt," schreef hij in een notitie bij Hegel, ,.staat z e e r h o o g, maar is onvol
ledig, niet het allerhoogste ... " ,.Bij Spinoza," schreef Lenin voorts, ,.is ook de 
gedachte een attribuut (onmisbare hoedanigheid) van de substantie." Hier
mee heeft Lenin wel de twee wezenlijkste en revolutionairste kenmerken van 
Spinoza's materialisme aangewezen. Lenin kon Spinoza's substantieleer uiteraard 
niet als ,.allerhoogste" vorm van materialistisch denken aanvaarden, omdat ze, 
zoals wij al vroeger zagen, elke zin voor evolutie, voor de rusteloze tegen
strijdigheden in natuur en geschiedenis en daarmee van de eigenlijke beweging en 
opbouw der materie, mist.. Spinoza' s substantie is daarom niet gelijk te stellen 
met de marxistisch opgevatte materie. Het marxisme ziet de groei der materie 
óók dialectisch. Spinoza was ,.onvolledig", daar hij de denkkracht tot een 
e e u w i g e eigenschap van de substantie moest maken. De stand der XVIIe
eeuwse wetenschap stond hem geen andere slotsom toe. De marxist we~t. dat 
ook het denkvermogen behoort tot de processen, die in de loop der tijd in de 
materie ontstaan zijn - dat ons denkvermogen derhalve een historisch product is. 

Dat neemt niet weg, dat Spinoza ook in zijn opvatting, dat orde en samenhang 
van onze ideeën dezelfde zijn als de orde en het verband der dingen, een grootse 
schrede heeft gedaan naar wat later in het marxisme de ,.weerspiegelingstheorie" 
is genoemd. Een geniaal mens als Lenin, die met zijn intellect en arbeid volledig 
in de concrete werkingen van leven en maatschappij wortelde, viel het niet moei
lijk in te zien, dat in de ontwikkeling van het als 't ware met. stii'gende cirkell
gangen groeiende menselijk kennen en weten een aantal spinozistische begrippen 
tot de verworvenheden van de mensheid behoorden, die men niet mocht vulga
riseren. Hij was b.v. zeer verontwaardigd, toen in 1908 de zich marxist noemende 
W. Sjoeljatikow een boek liet verschijnen: ,.De rechtvaardiging van het kapita
lisme in de Westeuropese filosofie" en omtrent Spinoza' s substantie de volgende 
slotsom beliefde te lanceren: 

"Spinoza's filosofie is het hooglied van het triumferende kapitaal - het 
alles verslindende, alles centraliserende kapitaal. Buiten zijn ene substantie 
is geen wezen, geen ding: buiten de grote handwerksondernemingen kan 
geen andere producent meer bestaan." 

Naast deze onzin schreef Lenin, scheppend marxist, dan ook kort en krachtig: 
"Kinderpraat!" 

Spinoza en het scheppend marxisme 

Voor Sjoeljatikow c.s. - op het gebied van de geschiedenis maakte iemand als 
Pokrowski zich schuldig aan soortgelijke platheden - kon nog de verontschuldi
ging gelden, dat zij lang vóór 1917 begonnen-te werken en te schrijven ... een tijd, 
toen voor een juist begrip van het .marxisme nog veel terrein ontgonnen en, tegen 
het heersende revisionisme, opnieuw gezuiverd moest worden. Het vulgair-mar
xisme, zoals wij het noemen, was een van die primitieve verschijnselen, die een 
beweging in opkomst dikwijls plegen te begeleiden. Alles of veel lijkt dan her
leidbaar tot enkele algemene waarheden en schema's, in een schabloon van wit 
en zwart. Past de werkelijkheid er niet in, dan des te erger voor die werke!.ijk
heid! 

Ook in de jonge Sowjet-Unie zijn dergelijke vulgarisators geweest. Ten dele 
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stamden zij dus uit het verleden, overbelast met "oude" theorie als zij waren. 
Ten dele kwamen zij voort uit nieuwe omstandigheden en predikten zij een over
wicht van .. practijk" en verkeerd begrepen proletarisme - radicale breuk met 
bet verleden, verwerping van alle aan de revolutie voorafgegane cultuur als één 
,:;~nverdeeld brok reactie, enz. 

Doch de taken van de jonge socialistische staat, die in 1917 op het toneel der 
bistorie trad, waren andere dan slechts te .,ontbinden" wat voorheen .,gebonden" 
geweest was. Die staat was de eerste in zijn soort. Hij moest, ook als eerste, na 
jaren van verwoestende burgeroorlog en interventie, eenheid scheppen aangaande 
de richtlijnen en de inhoud van de te volbrengen planeconomie. Maar zulks hield 
tevens in, dat de Sowjetstaat de toepasbaarheid, ondeelbaarheid en methode van 
de marxistische filosofie aan de nieuw ontstaande socialistische samenleving als 
eerste diende te toetsen. Nieuwe maatschappijvormen, een ander type van arbei
der en intellectueel, veranderde en verrijkte menselijke verhoudingen brachten ook 
in de filosofische discussie aanmerkelijke woeling. Omstreeks 1929, toen het in
treden van het eerste vijfjarenplan en de collectivisatie van de landbouw het socia
listisch .,offensief' op de twee grote materiële fronten (industrie en platteland) 
openden, barstte ook de wijsgerige controverse los, zoals in de jaren daarna op 
haast elk terrein des levens werd afgerekend met vroegere onklaarheden en sec
t.3rische verschijnselen. 

De wijsgerige controverse speelde zich in hoofdzaak af tussen de "jonge" 
leninisten en de "oude" meeharristen (Axelrod, Timirjazew junior, Stepanow, e.a.) 
De mechanistische materialisten waren veelal natuurwetenschappelijke onderzoe
kers, die in het tijdvak, voorafgaande aan de planeconomie - een tijdvak van 
enklaarbeid en het zoeken naar de eerste socialistische wegen - de toon hadden 
~angegeven bij het beoefenen van de wijsbegeerte. Zij schenen dan ook door de 
aard van hun werk de mensen van het ondubbelzinnige, klare weten. Materialisme 
v-. .-as voor hen een proefondervindelijke wetenschappelijke methode, om met name 
de natuurprocessen te leren kennen en daaruit conclusies te trekken voor de maat• 
schappij. Op onbekend terrein waagden zij zich echter nooit. Geschiedenis en 
filosofie achtten zij studievakken, die men eigenlijk bij -de natuurwetenschap hoor
de in te delen. Met dialectiek bedoelden zij het mechanistisch volgen van de 
werkelijkheid. 

De leninistische richting, bij welke Luppol zich alras zou voeg·en, trok met 
k:acht tegen de meeharristen te velde. Zij stelde tegenover het mechanisch mate
rialisme de dialectische opvatting, zoals zij door de marxistische meesters - door 
Marx en Engels, Lenin en Stalin - was toegepast: dat het mogelijk was, denkend 
en handelend de in natuur en geschiedenis werkende processen te ontsluiten. V oor 
dae leninisten was het dialectisch materialisme derhalve de weerspiegelings- en 
":mthullings"theorie van wat de natuur en de samenleving wezenlijk voortdrijft, 
e~< daardoor tegelijk een gids naar de toekomst, naar het onbekende. Dat hield wel 
k:s meer in dan het benepen mechanistische standpunt, dat zich slechts aan be
sc~rijving en verklaring van het bekende waagde. 

In deze controverse viel de "marxist" Boecha-rin (die in de politieke processen 
v::,n 1937 naar de zijde der spionnen en landverraders bleek te zijn overgegaan) -de 
Ill<i"Chanisten ten dele bij, aangezien men volgens hem de realiteit als een mecha
ni.;:che structuur (!) kon opvatten. Hij wantrouwde duidelijk de leninistische ont
v..ikkeling van de USSR, de planeconomie, de omvorming van het platteland, de 
opbouw van het socialisme in één land, en begreep derhalve ook niet de filosofie, 
die een van haar taken zag in de "verovering van het onbekende". Hij steunde 
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ook op het ,.bekende", vertrouwde dus b.v., liever op de mogelijkheid van buiten
landse inmenging, in plaats van op de nationale krachten en hulpbronnen, hoe 
onontwikkeld die dan vóór het jaar '30 nog mochten zijn. Reeds in 1922 had 
Lenin Boecharin' s boek over het historisch materialisme gekraakt en vastgesteld, 
dat Boecharin nooit iets van dialectiek begrepen had. Dit laatste wreekte zich 
doorlopend. Boecharin's verdoling en val is het typische en afschrikwekkende 
voorb~eld van een ,.marxisme", dat door een volslagen formalistische uitleg tot 
openlijke vijandschap jegens het eigen volk, tot contrarevolutie en verraad aan 
de arbeidersklasse leidt. 

De dialectici echter, die onder Stalin's leiding uitgingen van de wijsgerige zeker
heid en van de historische lessen, dat in elke bijzondere situatie van tegenstellin
gen en botsende krachten het oude en afgeleefde voor het nieuwe moet wijken, 
zagen in de practijk van de vijfjar·enplannen, de kolchospolitiek, in de hele op
bouw van het socialisme in één land hun wereldbeschouwelijk standpunt trium
feren. Zo min als er in deze opbouw plaats was voor willekeurige sociale experi
menten buiten dat van het plan, zoals dus in de opbouw alle krachten w.erden 
saamgesmeed en versterkt tot het ene grote doel, zo was er in het op deze practijk 
berustend wijsgerig denken geen plaats of aanleiding voor alle mogelijke .,varian
ten van marxisme". Socialistische practijk en theorie dienden elkaar te dekken, 
meer dan dat, te steunen, te sterken: zij staan verenigd in de voorhoede der mense
lijke emancipatie. 

In de bewogen filosofische discussies van 1929 en 1930 (er werd zelfs in het 
laatste jaar een grote filosofische conferentie gehouden) tekende het practisch 
overwicht van de planeconomie zich uiteraard nog niet zo duidelijk af; des te 
meer respect kan men hebben voor de verdedigers van het dialectisch materialis
me, die wisten, dat de realiteit hun standpunt ten volle zou bevestigen. Zij hadden 
behalve met de meeharristen ook nog het een en ander te stellen met de richting 
van Deborin. Deborin en zijn medestanders verwierpen weliswaar hunnerzijds 
ook de mechanistische richting, maar op grond van zekere idealistische behaag
zucht, van bespiegelingen, die de toets van het alzijdig materialistisch denken niet 
konden doorstaan. Ook de Deborinisten trof l1et verwijt van de dialectici, dat zij 
het contact met de snel veranderende werkelijkheid, d.w.z. met het socialistische 
volkshuishouden in al zijn levensvormen, verloren hadden, en daarom evenmin 
het verband tussen theorie en practijk bevatt•en. Deborin moest na felle discussie 
toegeven, dat hij dikwijls meer i d e e ë n dan c o n c r e t e f e i t e n gehul
digd had, ongetwijfeld mede als gevolg van zijn politieke stellingname: hij was 
jarenlang aanhanger geweest vari de mensjewistische vleugel in het marxisme. 
Een en ander had hem in de voetsporen gebracht van Plechanow, die in het jaar 
1917, ondanks zijn revolutionair verleden, in volledig ongeloof aan de door de 
bolsjewiki nagestreefde strijdmethode: verbond tussen arbeiders en boeren, on
verschillig terzijde trad. al moet men daar bij aantekenen, dat Plechanow niet, als 
zovele mensjewisten, tot de contrarevolutie is overgegaan*). De Deborinisten 
in de filosofie, die in vele opzichten de erfgenamen van Plechanow leken te zijn, 
verloren in de discussies van 1930 hun laatste invloed. De geschiedenis schoof ook 
hen als een onvruchtbare secte op zij. 

De uitkomst van de debatten over de filosofie was voor de mechanistische rich-

*) Ondanks de droeve slotperiode van Plechanow's leven schatte Lenin zijn 
bijdragen tot het marxisme hoog en zorgde er, als voorzitter van de raad van 
volkscommissarissen der USSR, voor dat een volledige editie van Plechanow's 
geschriften het licht zag. 
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ting even vernietigend. Zij werd als niet-marxistisch, als evolutionistisch en niet 
revolutionair, naar het museum verwezen. Daarentegen kwam er nu een algemene 
belangstelling bij de Sowjetmensen voor filosofische problemen; de studie der wijs
begeerte nam enorm toe. Zo bloeide b.v. het Hegel-onderzoek nieuw op, wat bij 
deze strijd om de juiste opvatting van de dialectiek niet bevreemdend is. De be
tekenis van Spinoza werd in de gehele samenhang van het materialistisch denken 
duidelijker; ook zijn leer vond een brede bestudering. Kline geeft in zijn boek als 
rotale oplaag van Spinoza' s werken tussen 1917 en 1940, alleen al in de Russische 
taal verbreid, het getal van 56000. Wij mogen gerust aannemen, dat dit getal 
sindsdien verdubbeld is. Als wij verder aannemen, dat ieder exemplaar slechts 
door één mens gelezen wordt (wat natuurlijk een veel te bekrompen berekening 
:s), dan hebben op zijn minst 100.000 personen in de Sowjet-Unie kennis genomen 
·.·an het Spinozisme ... 

De overwinning van de dialectische richting in het marxisme bracht voor alle 
::,eoefenaars van de wetenschap in de USSR de consekwentie mee, theoretische 
problemen niet meer les te zien van de practijk. De schitterende ontwikkeling van 
techniek en wetenschap in de USSR heeft sindsdien aangetoond, dat zulk een 
standpunt "de moeite loont". De Sowjet-Unie heeft thans op de kapitalistische 
landen betreffende de grote toekomsttechnieken: kernsplitsing en toepassing der 
atoomkracht, alsmede de verovering van de wereldruimte door raketvaart en de 
:onstructie van kunstmatige ruimtelichamen, een aanzienlijke voorsprong. 

Ons interesseert hier echter nog de vraag, welke verhouding er bestaat tussen 
bet spinozisme en deze jongste, vruchtbare ontwikkeling van het "scheppende 
marxisme"? 

Het is duidelijk, dat de beoefenaars van de filosofie in de Sowjet--Unie zich 
rekenschap weten te geven van deze verhouding. Geen van hen zal het meer in 
::ijn hoofd halen, Spinoza op grond van een bepaalde terminologie te doodverven 
als pantheïst of mysticus. Dat de kern en strekking van zijn systeem materialis
:isch zijn, staat voor hen vast. 

Toch maakt men hier voorbehouden. In dl. II van de "Geschiedenis der Wijs
begeerte" (Moskou, 1941), door een groep hedendaagse Sowjet-marxisten ge
schreven, wordt Spinoza gekenschetst als een m e t a f y s i s c h materialist. 

Het begrip metafysisch is de aanduiding voor een denkwijze, die zich bezig
noudt met de vraag naar de aard der dingen, zonder het vermogen, ze in hun! 
mncrete en bewegende samenhang te onderzoeken. 

Voor Spinoza, zo weten wij, bestond het beginsel der beweging niet - tenzij 
natuurlijk in de geest van zijn tijd, als louter mechanisch gedachte v e r p 1 a a t -
s i n g van lichamen in de ruimte, als gevolg van slag of schok. De beweging, 
waarmee het dialectisch materialisme rekent, is de interne, het eigenlijke levens
principe, de rusteloze "woelzucht" der materie, die breekt wat opgebouwd is en 
,-oortdurend naar nieuwe toestanden haakt. 

Metafysicus is Spinoza ook, aldus de Sowjet-marxisten, in zijn beschouwings
·.\·ijze over noodzaak en toeval. 

De dialectische materialist erkent het toeval niet als uitzondering op 's levens 
wetmatigheid, maar als een bijzondere vorm daarvan. Het toeval is daarom niet 
;ets subjectiefs; het hoort thuis in de categorie van de noodzaak. De dialecticus 
vindt hieraan niets vreemds. Hij is er zich van bewust, dat het verschijnsel een
heid-der-tegendelen een der kenmerken van de realiteit (en het bewustzijn) is. 
Voor Spinoza sloten de beide begrippen - toeval en noodzaak - elkaar uit. 
Het toevallige was voor hem datgene, waarvan wij de oorzaak niet kennen. Het 
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viel daarmee voor hem buiten de kring oer objectieve werkelijkheid, die hij in elk 
opzicht onderworpen achtte aan de strengste noodwendigheid. 

Deze noodwendigheid neemt bij hem af en toe de trekken aan van fatalisme ... 
het fatalisme, dat op vele later gekomenen zulk een afschrikwekkende indruk 
maakte en hen Spinoza' s filosofie in een koud en genadeloos licht deed zien. Maar 
Spinoza' s fatalisme - aldus de dialectisch~materialisten - was overigens niet zo 
consekwent en systematisch -: door zijn leer van de vrijheid als inzicht in de 
noodwendigheid (ook een .,zeer hoog standpunt," om met Leriin te spreken) doet 
Spinoza een poging, de begrenzingen der fataliteit dialectisch terzijde te schuiven. 

Ook hier openbaart zich de bijzonder fijne intuïtie van Spinoza, zijn ongehoorde 
gevoeligheid voor diepere toedrachten. 

Critisch staat het dialectisch materialisme uiteraard tegenover de beschouwe~ 
lijke en mechanische elementen in Spinoza's wijsbegeerte - die zij natuurlijk niet 
aan de wijsgeer Spinoza, maar aan de beperkte stand van de wetenschap zijner 
eeuw, zijn gebondenheid aan tijd en klasse wijt. 

De verbinding van theorie en praktijk, anders gezegd de gelukkige wisselwer~ 
king van denken en handelen, bestond voor Spinoza niet en kon voor hem niet 
bestaan. 

Spinoza streefde naar volmaakt weten, volmaakt kennen. De marxist streeft er 
naar, op basis van de vooruitstrevendste kennis en wetenschap, alle ons gegeven 
energieën in scheppende activiteit om te zetten. Hij staat bewust en willens in 
het volle, dynamisch beleefde leven. 

Spinoza beweegt zich, de materialiteit der wereld aangenomen zijnde, voor de 
verdere ontwikkeling van zijn systeem in de regionen van de gedachte, het logisch 
zich ontvouwende intellect, dat zijn kennisnorm in zichzelf draagt. 

De marxist acht het evenzo juist, dat ons denkvermogen de wetmatigheid der 
objectieve wereld weerspiegelt; maar de norm van zijn kennis zoekt hij daarvoor 
in de processen van deze objectieve wereld zelf, met wie hij in rusteloze wissel~ 
werking staat. 

Spinoza, man der XVIIe-eeuwse wetenschap, zoekt naar de volstrekt wis
kundige bewijsbaarheid van een redelijke wereldorde - in ons denkvermogen 
derhalve. De marxisten, voortwerkende op de ontwikkelingslijn der historie, ge~ 
bruik makende van de door hem onderkende wetmatigheid dier ontwikkeling, 
trachten de redelijke wereldorde materiëel en geestelijk te verwerkelijken in de 
wereld van ruimte en tijd niet voor een elite, maar voor allen. 

Waar Spinoza, met het .,oude" materialisme, de wereld wil verklaren (.,op het 
hoofd staande", zou Mar x gezegd hebben), wil het dialectisch materialisme er 
toe bijdragen, haar te veranderen (en daardoor weer recht te zetten). 

Maar zelfs, als wij deze wezenlijke en kwalitatieve verschillen tussen spino~ 
zisme en dialectisch materialisme klaar voor ogen hebben, zodat het niet in ons 
zal opkomen het marxisme met wijlen Plechanow uit te geven voor een .. variant 
van het spinozisme" - zelfs dan nog ligt het voor de hand, dat er tussen deze 
beide vormen van materialistisch denken verbindingsdraden lopen. 

Spinoza is een voorloper van het marxisme, - niet omdat hij bepaalde utopieën 
ontwierp of gemeenschapsidealen verkondigde (iets, wat in de vorige eeuw in 
Nederland door Van Vloten tot op zekere hoogte werd beweerd, en wat de 
Deborinisten in de Sowjet~Unie, met socialistische verkleding, min of meer her
haalden). Veeleer is het zo, dat dank zij Spinoza' s grondleggende leer van een 
met denkkracht en uitgebreidheid begaafde substantie, een uitgangspunt ge~ 

schapen was voor het materialistisch denken der grote Franse verlichtingsfilosofen 
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Holbach, Diderot, d' Alerobert e.a. intellectuele wegbereiders der Franse revo~ 

l.:..ti.e) - op welk materialisme Mar x en Engels, in geheel nieuwe sociale en poli~ 
tieke omstandigheden, door hun aan Hegel ontleende dialectische methode, de 
filosofie van het wetenschappelijk socialisme konden bouwen, dat tegelijk kritiek 
e.:::J. bekroning was van alle voorafgaande dialectische en materialistische stro~ 
ningen. 

Het spinozisme is een van de treden der lange wenteltrap, langs welke het 
<Salectisch en materialistisch denken van kwaliteit naar kwaliteit omhoog ge~ 

.'H:hreden is. 
Deze betekenis van Spinoza w'ordt door de progressiefste Spinozavorsers van 

thans, die der Sowjet~Unie, volmondig erkend en bevestigd. 

* 
Doortrokken met een briljante, meer dan dat, met een vaak aangrijpende strijd~ 

geest om de waarheid te vinden - de wetenschap waarachtig en zonder aanzien 
van "autoriteiten" te dienen - stoutmoedig in zijn verklaring van de substantie 
a.ls bestaande uit eigen oorzaak - geen werkelijkheid erkennende buiten de ons 
omringende objectieve wereld - blijft Spinoza ook op onze bewonderende ver~ 
bteelding werken door de morele adeldom, het stoïcisme, de hoge opvatting van 
Iruenselijkheid, die zijn particulier leven kenmerkten. 

"Denn er war unser", dichtte Goethe bij Schiller's dood. Zo was Spinoza van 
ons, Nederlanders; en ook hier uit zich de diepere dialectiek van zijn bestaan, dat 
hij, uit het midden van vreemde immigranten voortgekomen, gevormd tot wat hij 
was door een samenspel van de nationaalste oorzaken, voor altijd aan de grootste 
algemeenheid behoort. 

In die zin is de over Spinoza uitgesproken banvloek van, 1656 door de vooruit~ 
strevende mensheid sinds lang nietig verklaard. 

THEUN DE VRIES 

AANHANGSEL 

Een Nederlands Spinozist over de Spinozastndie in de USSR 

In een beschouwing over het boek van Kline, dat hij overigens minder critisch 
OJordeelt dan wij, heeft de Nederlandse, niet-marxistische Spinozakenner Dr. W. G. 
v a n der Tak in de Mededelingen van het Spinozahuis (jrg. 1952-'53) zijn 
mening te kennen gegeven over de belangstelling, die er in de Sowjet-Unie voor 
Spinoza bestaat. 

Hij noemt die belangstelling "enorm" en groter dan voor alle andere vóor
marxistische denkers, Hegel uitgezonderd. De literatuur over Spinoza in de 
USSR "overtreft die van elk ander land in quantiteit, zo niet in qualiteit". Blijkens 
alle tekenen is de discussie over het spinozisme in de USSR levendig. 

Na een overzicht van de inhoud van Kline's boek gaat Dr. Van der Tak dan als 
'"olgt verder: 

"Binnen de grenzen van het dialectisch marxisme, dat alle beoefenaars der 
vr.ijsbegeerte -- naar het de indruk maakt, oprecht - belijden, schijnt het philoso
phisch onderzoek een min of meer van Staatswege geleide wetenschap te zijn. 
Immers nu en dan wordt daarop door de Overheid ingegrepen. Ongetwijfeld doen 
zlch hierbij practische bedoelingen gelden, doch geenszins kan worden verklaard, 
d\.at de leiding in zaken des geestes bij desonkundigen zou berusten, en onwille-
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keurig brengt dit de Platonische gedachte in de herinnering van een Staat, waarin 
de regenten wijsgeren zouden moeten zijn. Terloops zij opgemerkt, dat Spinoza 
staatszaken liever toevertrouwd zag aan door ervaring geschoolde politici, dan 
aan de ontwerpers van een ideale samenleving. (Bedoeld zijn: utopisten. - Red.) 

Vraagt men nu ten slotte, of de beoefenaars der wijsbegeerte in Sowjet Rusland 
de studie van Spinoza in het algemeen hebben bevorderd en ons inzicht in diens 
leer hebben kunnen verdiepen, zo moet het antwoord stellig bevestigend luiden; 
wanneer men daarbij maar indachtig blijft, dat hun geest zich steeds beweegt 
binnen de perken ener bepaalde ideologie. Maar volstrekt niet altijd is deze strijdig 
met Spinoza's fundamentele concepties. Als voorbeeld hiervan kan gelden, dat 
zowel in het marxisme en leninisme als in Spinoza's philosophie de begrippen 
goed en kwaad, schoon en wanstaltig, geen volstrekte geldigheid hebben, maar 
betrekkelijk van aard zijn; zulks in tegenstelling tot waarheid, welke duidt op iets, 
dat onvoorwaardelijk en onafhankelijk, anders gezegd, absoluut is. Een ander 
voorbeeld: Lenin verklaarde Spinoza's uitspra,ak om nis de termin at i o est 
neg at i o (elke omschrijving is een ontkenning) van enorme importantie. En 
zo is er veel meer. In elk geval blijven de Russische schrijvers steeds mannen van 
eruditie (scholing en kennis), met wie de geestelijke leiders uit het Duitse Rijk 
der Nazi's geenszins te vergelijken zijn; de zogenaamde wetenschappelijkheid 
dezer laatsten kan moeilijk anders dan een pathologisch verschijnsel worden 
geacht." 

Tot zover Dr. Van der Tak. Zijn laatste opmerking ontleent haar spitsheid in
zonderheid aan het feit, dat zij midden in de koude oorlog werd geschreven. Maar 
tevens richt zij zich tegen de (Duitse? Franse?) Jezuïetenpater Pa ui Si wek, die te 
Parijs een boek over het spinozisme deed verschijnen, en daarin (anno 1952!) dorst 
schrijven, dat Hitler, in plaats van de aartsschelm, die men in hem ziet, op grond 
van Spinoza's natuurrecht (!) liever moest worden verheerlijkt als "schepper 
van een voortreffelijk staatsbestel". Deze even plompe als cynische domheid werd 
door Dr. Van der Tak in hetzelfde nummer der vermelde Mededelingen naar ver
dienste afgestraft. 

Wij onzerzijds kunnen ons er slechts over verheugen, dat Spinoza's vertrouwen 
in de menselijke rede door Nederlandse burgerlijke geleerden onzer dagen nog niet 
beschaamd wordt. 

Th. de V. 
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Romain Rolland over Mozart 

MOZART VOLGENS ZIJN BRIEVEN 

V oordat Romain Rolland wereldberoemd werd als schrijver 
was hij leraar in de musicologie in Parijs. ZijN. Mozart~studie, 
waarvan wij i.v.m. de viering van de 200ste geboortedag van 
Mozart, hieronder een gedeelte publiceren, schreef hij in 1891. 
Geen tijdschrift was in die tijd bereid het manuscript van een 
25~jarige op te nemen. Pas twaalf jaar later werd het voor het 
eerst gedrukt. 

Ik heb zoëven Mozarts brieven gelezen, die in elke bibliotheek voor
handen zouden moeten zijn; want ze zijn niet alleen voor de kunstenaar 
interessant, zij hebben een weldadige uitwerking op alle mensen. 
Wanneer u deze brieven hebt gelezen, blijft Mozart uw hele leven uw 
vriend en zijn dierbare gestalte verschijnt voor u in alle uren van nood. 
C hoort zijn goedige, kinderlijke, dappere lach en men kan nog zo 
bedroefd zijn, men voelt zich warm worden als men denkt aan deze 
ellende die zo opgewekt werd gedragen. Wij willen deze schone, ver
vluchtigde verschijning opnieuw tot leven wekken! 

* 
Het verbazingwekkendst is zijn wonderbaarlijke morele gezondheid. 

En deze is des te merkwaardiger als men aan zijn door ziekte o~der
mijnde lichaam denkt. Hij bezit een zeldzaam evenwicht van vermo
gens: een ziel, die in staat is om alles te voelen en te beheersen; ee;n: 
rustig verstand, waarvan de koelheid temidden van de diepste gevoe
lens( bij de dood van zijn moeder, in zijn liefde voor Constanze Weber) 
verbluft; een verstand dat de smaak van het publiek en de middelen 
om succes te bereiken helder weet te beoordelen, dat zijn trotse geniali
teit weet aan te passen op zijn zegetocht door de wereld, zonder zich 
daarvoor te buigen. Deze morele gezondheid komt zeer zelden voor bij 
z~er hartstochtelijke karakters, daar elke hartstocht de overdrijving 
van een gevoel is. In Mozart zijn al deze gewaarwordingen verenigd; 
maar hij is zonder hartstocht, op èèn na, en die is ontzaglijk: de trots, 
Let machtige gevoel van zijn genie . 

. ,De aartsbisschop van Salzburg houdt u voor een mens, die uit 
hcJOgmoed wordt gevormd," zegt een vriend hem. 

Hij tracht deze hoogmoed niet te verbergen. Wanneer iemand het 
waagt hiervan iets te zeggen, antwoordt hij met de trots van de repu-
1: cikein, van de tijdgenoot van Rousseau: "Het hart adelt de mens; en 
a: ben ik geen graaf, toch heb ik misschien meer eer in mijn lijf dan 
Y.~eel wat graven, en of hij een huisknecht of een graaf is, als hij 'm;ij; 
ui~scheldt is hij een hondsvot." 

* 
Als wij deze grote en enige hartstocht - de trots - van hem weg-
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nemen, vinden wij een karakter van grote beminnelijkheid en opge
wektheid. Een levendige en aanhoudende, bijna vrouwelijke - of 
liever: kinderlijke- zachtheid, die in een paar tranen, in wat lachen, 
in grapjes, in duizend kleine domheden van een aanhankelijk kind tot 
uiting komt. 

Daarmee gaat gewoonlijk een onuitputtelijke vrolijkheid gepaard, die 
plezier heeft om de kleinste kleinigheden. Een vrolijkheid die altijd in 
beweging is, die zingt, danst, lacht om gekke dingen, nog vaker om niet 
gekke dingen, om goede en slechte grappen - nog meer om slechte, 
vaak grove, maar zonder boosheid en bijgedachten, en om woorden 
zonder betekenis: stru! stri! .. paller .. , schnip .. , schnap .. , schnur .. , 
schnepeperl! . . snai. . 

"Ik ben verrukt uit louter vergenoegdheid, omdat deze reis mij zo 
goed bevalt, omdat het zo warm is in de wagen en onze koetsier zo'n 
galante kerel is, die zo snel rijdt als de weg het maar toelaat." 

Honderden voorbeelden zijn er bij hem van deze opgewektheid 
zonder bepaalde oorzaak, van dit gezonde lachen. Het is het kloppen 
van een snelstromend, gezond bloed. 

Hij had niet dat algemene medelijden, dat "humaniteitsgevoel" van 
onze moderne kunstenaars. Hij houdt alleen van hen om wie hij wer
kelijk geeft, d.w.z. zijn vader, zijn vrouw, zijn vrienden. Maar van hen 
houdt hij innig veel, hij spreekt met een zachte ontroering over hen, 
die het hart verliefd en week maakt, evenals zijn muziek dat doet. 

"Toen wij samen werden verbonden begon zowel mijn vrouw als ik 
te wenen, - allen, zelfs de priester, werden daardoor geroerd - e;nj 
allen weenden, omdat zij getuigen waren van onze ontroerde harten." 

Hij was een voortreffelijke vriend, zoals alleen de armen het kunnen 
zijn - zoals hij zelf zegt: "De beste en werkelijkste vrienden zijn de 
armen. De rijken kennen geen vriendschap!" 

* 
Mozart zegt: "Componeren is mijn enige vreugde en mijn enige 

hartstocht." 
Deze geniale kunstenaar scheen alleen geboren te zijn om te schep

pen. Er zijn weinig voorbeelden van een even volkomen artistieke 
gezondheid. Hij kan alles wat hij wil en wil alleen wat hij kan. Zijh 
werk is als de geur van zijn leven: een mooie bloem, die alleen moeite 
hoeft te doen om te leven. Zo licht valt hem zijn scheppend werk, dat 
hij het verdubbelt, vaak verdrievoudigt, dat hij onwaarschijnlijke 
krachttoeren presteert, zonder er bij te denken. 

Hij componeert een preludium, terwijl hij een fuga opschrijft. De 
avond voor een concert, waar hij een sonate voor viool en piano moet 
spelen, componeert hij deze tussen 11 en 12 uur, en schrijft haastig de 
partituur voor de viool op. Hij heeft geen tijd meer om de piano-parti
tuur op te schrijven, noch om deze met zijn partner te repeteren, en 
de volgende dag speelt hij hem uit zijn hoofd, zoals hij het in zijn hoofd 
gecomponeerd had. Dergelijke voorbeelden zijn er bij de vleet. 

Een genie zoals dat van hem moest zich over het hele rijk van zijn 
kunst uitbreiden en het met gelijke volkomenheid beheersen. Maar hij 
was in de eerste plaats voor het muziekdrama geschapen. Wij hoeven 
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alleen maar te denken aan de kenmerken van zijn karakter: een vol
komen gezond en evenwichtig zieleleven, waarin de wilskracht heerst 
over een zacht gemoed, dat geen zielsstormen kent, maar zeer gevoelig 
en week is. - Een dergelijk mens is als creatief kunstenaar veel g'e
schikter om het leven objectief weer te geven dan vele anderen. H~J 
wordt niet gestoord door de sterke behoeften van hartstochtelijke 
~aturen, die alle hulpmiddelen nodig hebben om aan zichzelf te voldoen. 
Beethoven blijft op elke bladzijde van zijn werk Beethoven, en dat is 
goed, want geen held kan ons meer interesseren dan hij. Mozart was er 
echter dank zij de harmonische vermenging van zijn eigenschappen -
gevoeligheid, geestelijk raffinement, zachtheid, zelfbeheersing - van 
nature toe geëigend, de duizenden nuancen van andere zielen te vatten, 
het schouwspel van de aristocratische wereld van zijn tijd te beleven 
en het in zijn muziek met poëtische waarheid tot nieuw leven te wek
~en. Zijn hart was rustig, geen heerszuchtige stem schreeuwde in hem. 
Hij hield van het leven en hij kende het goed. Het kostte hem geen 
"nspanning het leven in zijn kunst zo weer te geven als hij het zag. 

De schoonste roem hebben hem zijn dramatische werken gebracht 
en dat heeft hij van te voren geweten. Zijn brieven getuigen van zijn 
v;·oorliefde voor de theatermuziek. 

"Want als ik maar van een opera hoor, als ik maar in de schouwburg 
;::.en en stemmen hoor - o, dan raak ik buiten mezelf ... Ik heb een 
l:muitsprekelijk verlangen om weer een opera te schrijven." 

Het onverzoenlijke lot van "Don Juan" en de vrolijkheid van de 
... Toverfluit" behoren misschien tot het grootste, wat de moderne kunst 
neeft geschapen. De verheven zuiverheid van enkele harmonieën in de 
.. Toverfluit" zweeft op hoogten, die nauwel~jks de mystieke gloed van 
de graalridders bereikte. Hier is alles licht. Hier is alleen maar licht. 

* 
In dit licht ontsliep Mozart op 5 December 1791. 
Het is bekend, dat de "Toverfluit" kort daarvoor, op 30 September, 

voor het eerst opgevoerd werd, en dat Mozart het Requiem in de twee 
laatste maanden van zijn leven heeft geschreven. Zo was hij er net 
mee begonnen, het geheim van zijn leven prijs te geven, toen de dood 
hem overviel- op zijn 35ste jaar. Bij zijn nadering werd hij zich bewust 
van de superieure krachten, die hij in zich borg en waaraan hij zich in 
z:ijn verhevenste werken - de laatste- geheel overgaf. 

Het is niet meer dan rechtvaardig, te bedenken dat Beethoven op zijn 
2;5ste noch de "Appassionata" noch de C-mol-symfonie geschreven had, 
en dat hij er nog zeer ver van verwijderd was, de Negende en de Mis in 
D-mol te componeren. 
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PIJNLOZE BARING IN NEDERLAND 

Hoe de psycho-profylaktische methode naar hier kwam. 

De psycho-profylaktische of geestelijk-voorbehoedende methode tot pijnloze 
baring is het resultaat van voortzetting der onderzoeking,en en van toepassing der 
theorieën van de Russische geleerde I. P. Pawlow ( 1849-1936). In 1951 is, na 
vele jaren van beproeven en bestuderen, deze methode, welke in de Sowjet-Unie 
werd uitgew,erkt door Pawlows leerlingen (vooral I. S. Wel wowski), verplicht 
gesteld voor alle kraamklinieken der U.S.S.R., ter verhoeding van baringspijn in 
al die zeer vele gevallen, dat verdoving met behulp van artsenijen meer nadelen 
dan voordelen bleek te hebben. 

Begin 1954 was deze methode van geestelijke voorbereiding der moeder tot een 
pijnloze bevalling in de Sowjet-Unie reeds getoetst aan meer dan 300.000 gevallen. 
Daarbij was vooral ook grote aandacht besteed aan wegen om na te gaan, of de 
baringspijn nu werkelijk bij een geslaagde bevalling geheel afw,ezig was en indien 
niet, of de barende vrouw dan veel of weinig pijn voelde. De beste manier om dit 
te bepalen werd onder leiding van de Leningradse professor A. P. Nikolajew 
toegepast door de vrouwelijke arts I. N. Zjelochowtsewa. Er werd gebruik ge
maakt van het feit, dat de bloedvaten (door vernauwing of verwijding) zeer fijn 
reageren op elk pijngevoeL Dit feit was op zijn beurt door langdurige, nauw
keurige onderzoekingen komen vast te staan. 

De Franse verloskundige F. Lamaze leerde de psycho-profylaktische methode 
tot pijnloze baring van Prof. Nikolajew te Leningrad en introduceerde haar in 
Frankrijk. Lamaze heeft er in zijn vaderland al grote. dingen mee bereikt. Een 
aantal Nederlandse artsen en vroedvrouwen bestudeerde op zijn beurt deze werk
wijze bij Lamaze in Parijs. Arts Th. E. v. Reemst paste haar - enke~e jaren 
geleden - het eerst in Nederland toe. Thans is er een Educatief Centrum ter 
Bevordering van de Pijnloze Bevalling volgens de Psycho-profylaktische Methode 
met hoofdzetel te Amsterdam*) en er zijn te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 
en enkele andere plaatsen artsen of vroedvrouwen die, na de speciale opleiding 
te hebben gehad welke voor toepassing der methode vereist is, haar met groot 
sukses - zonder prijsverhoging - in praktijk br,engen. Dit alles is nog pas een 
begin. De belangstelling voor de methode neemt snel toe. (Zie onder) . 

Wie erover lezen wil, name het boek van 0. B. Stetricus, "Kinderen krijgen 
zonder Pijn"' (2de druk, Pegasus, Amsterdam 1956) ter hand. 

Voordelen boven andere methoden. 
De psychoprofylaktische of geestelijk-voorbehoedende methode tot pijnloze 

baring is niet slechts geheel ongevaarlijk voor moeder en kind, maar bevrijdt de 
vrouw bovendien van een kluister: het onderworpen-zijn aan de bevalling, het 
onvoldoende begrijpen van en overgeleverd zijn aan het baringsproces. Dit laatste 
blijft immers ook dan het geval, wanneer de barende vrouw bijv. plaatselijk ver
doofd of weggemaakt wordt. Aan haar passiviteit ten opzichte van de baring 
verandert dan in wezen niets, ook al voelt ze minder of geen pijn meer. Bovendien 
brengt verdoving altijd een zeker risico voor moeder en kind mee. 

Bij psychoprofylaktische methode worden de aanstaande moeders daaren
tegen op e·.envoudige en praktische wijze door de verloskundige opgeleid om haar 
eigen bevalling te leren beheersen en besturen en de pijn te verhinderen op te 
treden. 

Zogenaamde "natuurlijke bevalling", "baring zonder vrees" enz. 
Door de Britse arts G. 0. Readis eveneens een geestelijke voorbehoedmethode 

*) Oranje Nassaulaan 67, Amsterdam-Z. 
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h:r bestrijding van barenspijn ontworpen, welke o.a. in Nederland al jaren geleden 
op kleine schaal werd toegepast en waaraan door bepaalde kringen thans ruime 
bekendheid wordt gegeven. Dit gebeurt sinds de psychoprofylaktische methode 
uit de Sowjet-Unie naar het westen is ov,ergebracht en hier een groot sukses blijkt. 

De Britse methode is ongetwijfeld een stap vooruit geweest. Zijn opsteller, 
G. D. Read, beschouwt zich als een leerling van Pawlow, maar ondanks Read's 
verdiensten is deze er niet in geslaagd, de beginselen van Pawlow inderdaad toe 
te passen. Daardoor bereikt Read - het feit zelf geeft hij toe - nauwelijks ooit 
geheel pijnloze baringen. Ja, bij toepassing van de methode Read blijft de bevalling 
door de bank genomen een ,.matig pijnlijk gebeuren" en dit heeft Nederlandse 
verbreiders ervan (o.a. Dr G. J. Kloosterman, directeur van de Amsterdamse 
Kweekschool voor Vroedvrouwen en Dr L. W. St. van Eps) ertoe gebracht, zich 
op het standpunt te stellen, dat verhoeding en algehele opheffing van barenspijn 
èoor psychoprofylaxe in feite onmogdijk is. Er zou slechts pijnvermindering 
mogelijk zijn. 

Dit standpunt veroorzaakt veel schade, daar het 't wijd verbreide geloof aan de 
c.nvermijdelijkheid van baringspijn (tenzij er verdoofd wordt) in stand helpt 
houden. Dit geloof is de uiteindelijke oorzaak vaan pijri bij normale baringen 
gebleken, hetgeen in de Sowjet-Unie o.a. nader verduidelijkt is met behulp van 
proeven waarbij door middel van ,.valse voorspiegeling" een pijn-indruk verwekt 
kon worden. (Via de bloedvat-volume-meting werd weer aangetoond, dat er 
inderdaad een pijnindruk optrad). Bij zulke proeven wordt een aanraking die in 
het normale geval nauwelijks gevoeld of zelfs als prettig (lauw-warm) ervaren 
\'i•ordt, nu opeens als een prikkende pijn ondervonden. 

Hoewel Read zich terecht op het standpunt heeft gesteld, dat algehele opheffing 
v·an barenspijn door geestelijke voorbehoeding wél te bereiken is, moest hij zelf 
liLerbij in het algemeen falen tengevolge van zijn v,erkeerde theorie over de tot
s;:andkoming en verdwijning van pijn. Deze foutieve theorie heeft geleid tot een 
v•crkeerde methode, waarbij de a.s. moeders in beginsel niet actief maar passief 
u•cmaakt worden. Op zijn best komt Read tot tegenstrijdige instructies aan de 
a,::.nstaande moeders. 

Reacis werk, .. Kinderen krijgen zonder vrees", is in het Nederlands v,ertaald en 
beschrijvingen van zijn opvatting en werkwijze, aangevuld met inzichten van 
Kloosterman en Van Eps, vindt men in L. W. St. van Eps,' boek .. Over de, 
baringspijn" (Amsterdam, 1954) en Kloostermans ,.Moedercursus" (Lochem, 
1952), Van Eps poogt ook de psychoprofylaktische methode van Wel wowski 
t<:.t de S.U. te beschrijven en te kritiseren, maar slaagt hierin niet. Hij negeert o.a. 
èe bovengenoemde onderzoekingen van Zjelochowtsewa. Een analyse en kritiek 
der methode Read en Kloosterman naast een uiteenzetting over de psychoprofy
laktische method.e vindt men in ondergetekendes .. Psychoprofylaxe ter Opheffing 
v:an barenspijn" (Haarlem, 1955). 

Pogingen tot bestrijding der psychoprofylaktische methode 

De psychoprofylaktische methode uit de Sowjet-Unie, die overal ter wereld 
\l.i aar ze goed wordt toegepast, in 80 tot 85 o/0 der gevallen tot volledig sukses 
kdt - op welk feit de aanstaande moeders steeds gewezen wordt, evenals op 
het geringe percentage mislukkingen dat door diverse oorzaken optreedt - is in 
rc>actionaire kringen niet welkom. Het land van herkomst is bij die kringen gehaat 
e::1 het praktisch sukses alsmede de wetenschappelijke, dialectisch-materialistische 
çp:·ondslag der methode, worden door die kringen verworpen. Daarbij komt, dat de 
m1dhode door i e d e r bekwaam verloskundige, ongeacht zijn wereldbeschou
w-:ng, aangeleerd en met sukses toegepast kan worden, mits de verloskundige de 
methode begrijpt en haar niet verbastert. Ze blijkt ook voor vrouwen van elke 
g<ezindte geschikt. 
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De snel bekend geworden rede van Paus Pius XII op 8 januari j.I. is een 
symptoom van de strijd die ook op dit gebied tussen de vooruitstrevende eil 
reactionaire krachten gevoerd wordt. Niemand behoeft eraan te twijfelen dat de 
Paus een tegenstander van het communisme is, maar miljoenen katholieken, zowel 
i'n het socialistisch als in het kapitalistisch deel van de wereld (bijv. Frankrijk), 
hebben belangstelling voor de methode, waarvan velen het sukses letterlijk aan 
den lijve hebben ondervonden, w.eshalve een uitspraak van het hoofd der R. K. 
Kerk over de toelaatbaarheid der methode verlangd werd, aangezien ze immers 
uit de "communistische U.S.S.R." komt. 

Het R. K. Artsenblad van januari 1956 publiceert in de Franse taal de volledige 
tekst van de rede van de Paus ov.er de pawlowistische psychoprofydaktische 
methode uit de Sowjet~Unie. Uit de volledige tekst blijkt, dat de Paus in zijn 
uitgebreide rede zegge en schrijve èèn volzin heeft gewijd aan de methode Read, 
die hij terecht als een afwijkende werkwijze met een afwijkende grondslag be~ 
schouwt. De Paus heeft geen enkel woord ter aanbeveling van de methode Read 
gezegd. Daarentegen achtte hij de psychoprofylaktische methode vol "positieve 
waarden", "weldaden voor de moeders" en een basis voor "positieve morele 
suksessen". Omgekeerd achtte de Paus geen enkel moreel bezwaar tegen de 
methode in te brengen. (blz. 6 e.v. van het R. K Artsenblad) Op welke wijze de 
hoofdredactie van dit blad (prof L. A. M. Stolte uit Nijmegen) ertoe komt, te 
verklaren, dat de Paus de methode n ie t aanbeveelt, is moeilijk te begrijpen. 
Het is waar, dat de Paus de methode noch voorschrijft noch zich aan een uit~ 
spraak over de graad van wetenschappelijkheid der methode wil wagen. De Paus 
verklaart, dat deze methode waardevol is, aangezien ze de angst en het wanbegrip 
bij de moeders bestrijdt. De redactie van het R. K. Artsenblad beweert niettemin, 
dat de vraag of bij evenwichtige vrouwen door deze methode geen onevenredig 
grote angst voor de baring kan ontstaan, niet in het geding is geweest. Vanwege 
dit door de redactie - naar zij zegt - bevroede gevaar, acht zij ruime verbreiding 
van de psychoprofylaxe tegen baringspijn in Nederland riskant. De Nederlandse 
vrouw (aldus het blad) ziet de bevalling nu eenmaal als "een gebeuren, waarvan 
men weet en aanvaardt, dat het onaangenaam is." De redactie gaat akkoord met 
de uitspraak van een Belgisch hoogleraar, die vond, dat er "voor de Nederlandse 
verhoudingen nauwelijks enige behoefte aan toepassing van deze methode" is. Wij 
mogen hieruit opmaken, dat de katholieke reactie in Nederland zich uitspreekt 
tegen verbreiding van de psychoprofylaxe, vooral daar het blad eraan toevoegt, 
zich af te vragen, "of de methodiek zijn eigen dood niet zal sterven", waarbij de 
redactie de ontwikkeling in Nederland en in de gehele wereld met inbegrip van 
hetgeen uit de pauselijke rede blijkt. over het hoofd ziet. 

Men verbaast zich over de houdinÇJ van een artsenblad, dat toch verondersteld 
wordt humaan te zijn. Het blad schrijft echter (zie boven), dat de bevalling .,on~ 
aangenaam" is en dat maar moet blijven ... 

Leest men het gehele commentaar in het R. K. Artsenblad, dan valt het niet 
moeilijk, de drijfveer tot de houdi!!g van het blad aan te wijzen: een ongebreideld 
anti~communisme. Zo zegt het blad, dat de Paus sprak over "de zg. psychoprofy~ 
laktische methode, die, stoelend op principes van Pawlow, in Parijs door Lamaze 
in een communistische kliniek met veel propagandistisch succes wordt toegepast". 
Het redactionele stuk bevat verder nog enige aanvallen op de communisten, o.a. 
op het Kamerlid Rie Lips-Odinot, die van de regering het geld voor toepassing 
der psychoprofylaktische methode heeft verlangd. 

De katholieke reactie, de richting Romme, is evenwel niet hetzelfde als de 
katholieke massa. Niet alleen in Frankrijk zijn twee door de Paus met name 
ÇJenoemde geheel volgens de pawlowistische methode geleide katholieke kraam~ 
klinieken, maar ook de directrice van een volgens deze methode ingerichte kraam~ 
kliniek te Rotterdam is katholiek; zij is tevens een leerlinge van Lamaze. 

Niet alleen het R. K. Artsenblad maar ook anderen, die in het kielzog der 

173 



·-1 

Je.ac.tie varen - ongeacht de vraag of dit nu hun bedoeling is - zijn tegen ver
breiding van de psychoprofylaktische methode voor pijnloze bevalling op grote 
schaal in Nederland. In het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde van 1 
februari 1956 verklaart de beherend redacteur, vrouwenarts M. G. Pannekoek, 
dat het houden van voordrachten over de psychoprofylaktische methode "zonder 
twijfel ontevredenheid onder het publiek zaaien" zal en daar is het "de machtige 
vrganisatie die hier achter zit ... juist om te doen", zegt hij. Het blad gaat echter 
niet in op de oorzaak van de "ontevredenheid", nl. het vooralsnog ol).tbreken van 
Je mogelijkheid, dat, mede door overheidshulp, iedere Nederlandse vrouw in de 
gelegenheid wordt gesteld door psycheprofylaxe pijnloos te kunnen bevallen. In 
;:>laats zich te richten tegen een politiek, waarbij aan de volksgezondheid gelden 
worden onthouden, welke voor militarisatie besteed worden, richt het blad een 
:eer felle aanval op de communisten. 

Er moet worden vastgesteld, dat Dr G. J. Kloosterman - weliswaar zonder 
.:ich te buiten te gaan aan openlijke anti-communistische uitvallen - toch in 
dezelfde richting wenst te werken. In zijn artikel in het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde van 14 januari 1956 wijdt hij een uitgebreide passage aan het 
feit, dat hij de psychoprofylaxe in Nederland beperkt wenst te zien tot een kleine 
elite-groep. Hij neemt voor zijn rekening, te verzekeren, dat voor het merendeel 
:!er Nederlandse vrouwen psychoprofylaxe in het geheel niet nodig is; een beetje 
·:riendelijke bemoediging van de zijde van de verloskundige, net als vroeger, is 
voldoende. En hij vreest voor "de gemoedsrust" van "vele aanstaande moeders 
die. om welke reden dan ook, aan.deze voorbereidingen geen deel kunnen heb
ben". Evenmin als dokter Pannekoek gaat Dr Kloosterman op die redenen in. 
Liever stelt hij, dat vanwege die "gemoedsrust" de "zg. Russische school" ongelijk 
heeft met het propageren van algemene toepassing der methode. 

Het "onderschuiven" van de methode Read 

Naast dit openlijk verzet tegen algemene toepassing van psychoprofylaktische 
r.njnloze baring wordt van dezelfde zijde een tweede weg bewandeld met hetzelfde 
<.!loei: men stelt het voor, alsof psychoprofylaktische v o 1 s 1 a g en verhoeding 
·:an baringspijn niet bestaat (zie het begin van dit artikel) en men verbindt hier
aan, dat er "geen enkel principiëel verschil" tussen de pawlowistische psychopro
fylaktische methode en de methode Read zou bestaan. {Pannekoek, Kloosterman, 
Van Eps e.a.). Over die principiële verschillen en de tekortkomingen van dei 
methode Read hebben wij in het voorgaande gesproken. Degenen echter, die met 
hardnekkigheid deze wezenlijke verschillen over het hoofd blijven zien, doen dit 
om de "Russische methode" hetzij stilzwijgend (Kloosterman) hetzij onder be
schuldigingen aan het adres der communisten (Pannekoek) te laten verdwijnen. 
Dit is echter niet mogelijk, want het is juist de pawlowï'stische methode die over 
de gehele wereld veld wint wegens zijn inderdaad doeltreffende resultaten. 

Het streven om de methode Read "onder te schuiven" spreekt wel heel duidelijk 
Git een publikatie in de Volkskrant, daags na de rede van de Paus. Terwijl in 
·;verkelijkheid de Paus één zin over Read gezegd heeft en geen aanbeveling voor 
deze werkwijze heeft uitgesproken, zette de Volkskrant bij een foto, dat de Paus 
hier in gesprek was met deskundigen over de ,.psychoprofylaktische methode van 
Re ad", waartegen - aldus het blad - de H. Vader geen enkel moreel bezwaar 
had. Waarbij men moet weten, dat Read de term "psychoprofylaxe" niet heeft 
;ebruikt. Dit woord is afkomstig uit de Sowjet-Unie. 

Psychoprofylaktische methode dringt door 

Ook in Nederland blijkt de belangstelling voor de psychoprofylaxe snel te 
~ p~oeien, zowel onder het publiek als onder die verloskundigen, die door de 
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belangen van de aan hen toevertrouwde aanstaande moeders laten leiden. Wij 
hebben daarvan al voorbeelden gegeven en voegen eraan toe, dat een Nederlands 
hoogleraar in de verloskunde wil trachten een ervaringsonderzoek naar de psy
choprofylaktische bestrijding en verhoeding van baringspijn in te stellen. Het 
congres van een uitgebreide massa-organisatie als de Nederlandse Vereniging 
voor Seksuele Hervorming heeft in 1954 het besluit genomen een deskundig 
onderzoek naar methoden voor pijnloze baring te bevorderen door de Genees
kundige Raad van de Stichting Consultatiebureaux voor Geslachtskunde om een 
uitspraak te verzoeken. 

Bij bet streven om de best mogelijke psychoprofylaktische methode tot pijnloze 
baring te verbreiden valt ook het licht op het onwetenschappelijk karakter der 
argumenten, die van bepaalde zijde tegen de methode worden aangevoerd, en 
steeds zal de overheid op haar verplichtingen jegens de volksgezondheid gewezen 
moeten worden. 

J. DE LEEUWE 

HET GELOOF IN DEMONEN IS UIT DE TIJD 

Samenwerking tussen socialisten en communisten hangt in de lucht. Zij toont 
zich steeds levensvatbaarder in verschillende landen. Ook Nederland kan zijn 
grenzen er niet voor sluiten. Daarom tracht de redactie van Socialisme en De
mocratie in haar herdenkingsnummer uitvoerig aan te tonen da: elke samenwerking 
met communisten uit den boze is.* 

J. J. Scheps, de schrijver van dit artikel, volgt hierbij een gedachtengang, die 
legendarisch lijkt in zijn aartsvaderlijke hollandse burgerlijkheid: 

,.Voor de Communisten veler schakering rijdt de wagen van de com
munistische Idee koninklijk door de wereld der geschiedenis. Onder deze 
wagen worden wel is waar tegenstrevers verbrijzeld en telkens grijpen de 
wielen tegenstanders tot vermorzeling doch dit is niet van filosophisch 
belang. Het socialistische einddoel staat bij de communisten in volle om
vang en ongerepte heerlijkheid voor ogen en de bloedspatten der gegrepe
nen zullen de Idee niet wezenlijk raken. De wagen valt immers te wassen. 
de reine Idee heeft zuiverende kracht. Zij zal alle boosheden van de alle
daagse politiek wegwassen." 

Alleen al door er naar te kijken verdwijnen alle hindernissen. Ondertussen zijn 
ze al verbrijzeld en met bloedspatten besmeurd. Het is alsof de gouden eeuw van 
de retorica is teruggekeerd! 

Een enkel maal bekruipt hem een zekere nuchterheid: 
"Het gaat om het Socialisme. Het gaat om het Communisme. Kan het 

Socialisme bevestigd worden door de middelen van de democratie dan aan-
-----

* "De verhouding van de Partij van de Arbeid tot de Communistische Partij 
Nederland" in een bunder opstellen "Tien jaar Partij van de Arbeid", Socialisme 
en Democratie, Februari 1956. 
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vaarden de Communisten dit, om een groter kwaad te weren, stellig. Indien 
het bewandelen van de parlementaire weg baat belooft te brengen zullen 
de "volksdemocraten" van het Communisme deze weg, als het moet ten 
einde lopen. De vraag naar de middelen is een kwestie van tactiek." 

Maar dan keert hij weer terug tot zijn wereld van bovennatuurlijke wezens, het 
èuivelsgebroed dat het communisme voortbrengt: 

"Doch d e d e m on i s c he 1 e e r splijt de mens als in twee wezens. 
Daar is aan de ene kant de persoonlijk correcte, menselijk humane en 
vriendelijke communist. Daar is aan de andere kant de man van de 
partij, de gegrepene van de Idee, de absoluut overtuigde, de man die om 
het Communisme alles op alles zet en alles om alles waagt." 

"De gevaarlijkste van deze gegrepenen zijn de onbaatzuchtigsten." 

Onbaatzuchtigheid schijnt een eigenschap te zijn die de heer Scheps niet alleen 
•è·onderlijk, maar zelfs misdadig aandoet. Wanneer zijn zienswijze de officiële is, 
··.vaar hij zegt " ... het felst dient de Partij van de Arbeid af te wijzen en wijst · 
zij ook diegenen van de Communisten af die het meest, het onbaatzuchtigs•te door 
de ideologie van het Communisme gegrepen zijn", dan zou men deze officiële 
:iguren helaas moeten beschouwen als erbarmelijke sjacheraars en niet als 
=.rbeidersleiders. 

Onze "demonische" leer, die het "gevaarlijkst" is in haar onbaatzuchtigheid, 
.:egt ons dat er tussen socialistische en communistische ·arbeiders, tussen socia
lisf.ische en communistische intellectuelen wel degelijk samenwerking mogelijk 
is op tal van punten. Misdadig achten wij iets anders, de conclusie die Scheps 
1n de mond gelegd wordt door de grote zakenlieden: 

"De strijd tegen de Communistische Partij Nederland is een strijd van 
het v o 1 k van Nederland tegenover de partij die zich niet wezenlijk 
plaatst op Neder 1 a n d s-N at ion a a 1 standpunt." 

Waar hebben we dit meer gehoord? Was het niet in '40-'45? 
Zelfs in de Verenigde Staten wordt deze leuze nu alleen nog maar door de: 

'Deest verwoede McCarthyanen aangehangen. 
Wat wil Scheps? Waarom probeert hij de gezamenlijke acties van "links" in 

::en kwaad daglicht te stellen? Is hij misschien bang voor elke informatie, elke 
;.~enwerking tegen de grote monopolieheren? Vooralsnog kunnen wij alleen 
~:·dreuren, dat de redactie van het theoretisch maandblad van de "doorbraak"
;>artij zulke verouderde en onmaatschappelijke standpunten verdedigt, i.p.v. te 
•.:>nderzoeken hoe de linkse krachten zich gezamenlijk kunnen versterken. 

Men schermt hoe langer hoe meer met mystieke "volks"-verbindingen, zoals de 
:Juitse nazi-filosofen deden, toen alle linksen in de concentratiekampen zaten. 
Scheps laat de communisten niet tot "het volk" behoren, minister Cals zegt op 
:5 februari in de Tweede Kamer dat zij "de volksvrijheid" ondermijnen. Dat 
. .::ergelijke uitspraken het parlementaire stelsel aantasten, beseft Scheps misschien 
c:et eens, ook niet dat Romme in de eerste plaats hiermee gediend is. 

Het artikel in Socialisme en Democratie ontkent niet dat de communisten het 
c:ocialisme als doel nastreven, evenals de leden van de P.v.d.A., het beweert 
:dfs dat zij bezeten zijn van dit ideaal. Juist die bezetenheid acht het een argu
:r..cnt tegen elke samenwerking: 

"Vierkant immers tegenover de demonische gegrepenhei d staat 
de democratisch-socialistische wereld van denken en handelen." 

Maar het geloof aan demonen was in de geschiedenis het begin van elke hek
'i'·"njagerij en nooit van iets goeds. En Nederland was indertijd,~)1et eerste land 
dat de macht van het nuchtere verstand stelde tegenover deze vorm van bijge
lovige verdwazing. 

S.P. 
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Partijleven 

DE NOVEM'BER-RESOLUTIE EN ONS WERK 

MET DE KRANT 

De resolutie over de nieuwe aanpak, die op de november-zitting van het 
Partijbestuur werd aangenomen, bevat waardevolle aanwijzingen voor ons werk 
met de krant. 

Na de analyse van de internationale politieke ontwikkeling en de doorwerking 
daarvan in ons land, zet de resolutie uiteen dat "de ondermijners van de demo
cratie, Romme, Luns, Beel, Lucas e.a. zich slechts kunnen handhaven bij de 
gratie van de "koude" oorlog en de bewapeningswedloop". 

Vervolgens wijst de resolutie er op dat zij het daarom zijn, die met alle 
mogelijke middelen trachten te verhinderen, dat ons volk zich bewust wordt van 
de ommekeer in de internationale politiek en daardoor van zijn eigen versterkte 
kracht, waardoor het beter in staat is de Romme-reactie te verslaan. 

Hieruit trekt de resolutie de conclusie: "De eerste en dringendste taak van de 
C.P.N. is .1daarom in het bijzonder de arbeiders in de bedrijven op de ruimst 
mogelijke schaal voor te lichten over de grote ommekeer." 

Zoals bekend is, heeft onze partij hiermee een aanvang gemaakt doolf het 
organiseren van een groot aantal openbare vergaderingen; het in bedrijfs- en: 
buurtkranten belichten van de ommekeer enz. 

Duidelijk zal het echter zijn, dat deze grote opklaringscampagne onmogelijk is, 
zonder ons krachtigste, dagelijks in tienduizenden gezinnen verschijnend, propa
gandamiddel de krant. Uitvoering uan de november-resolutie brengt daarom 
onherroepelijk de noodzaak van versterkte colportage en vergrote werving met 
zich mee. 

Daarom ook dat punt 3 van de door het Partijbestuur, in de resolutie, aan het 
Dagelijks Bestuur opgedragen taken vermeldt: .. Verbetering van de oriëntering 
en van de inhoud van De Waarbeid en voortzetting van de werving van 
abonné's." 

Terecht wordt hierbij de aandacht gevestigd op de inhoud van de krant. De 
achter ons liggende jaren hebben aangetoond, dat we door een op juiste wijze
hanteren van de krant ~ vooral ook in de districten ~ in staat zijn geweest 
talrijke acties in bedrijven en buurten tot stand te brengen. Acties, die het be
hartigen van de dagelijkse belangen van de betrokkenen als uitgangspunt hadden, 
waardoor we er b.v. in Amsterdam, Utrecht, den Haag, Rotterdam, Leiden, 
Schiedam, Deventer en elders in slaagden eenheid van actie tot stand te brengen. 

In het afgelopen jaar is vanuit het centrum deze kant van ons werk met de 
krant minder onder de aandacht gebracht, waardoor o.a. minder extra-colportages 
hebben plaats gehad en ook het aantal nieuwe abonné' s, dat we wekelijks in
schreven sinds 1952 minder is geworden. Het weer volledig werken op de boven
vermelde "oude" voet zal ons: 

1. Een belangrijke bijdrage doen leveren tot het groeien van de eenheid. 

2. Onze colportage snel en aanzienlijk doen uitbreiden. 

3. Ons wekelijks vele abonné' s meer doen inschrijven dan thans het geval is. 
Wanneer we er in slagen, en dat is o.i. gezien de thans gunstiger politieke 
omstandigheden waaronder we werken, zeer zeker mogelijk, het werfpeil 
van b.v. 1952 te bereiken, dan zou dat betekenen, dat we iedere week 
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netto 100 abonné' s zouden winnen. Dit komt ook doordat het aantal be
dankjes sinds 1952 aanzienlijk is teruggelopen. 

In de november-resolutie is onze partij verder opgedragen de verkiezings
c:mnpagne om te werken "met het doel, deze te maken tot de grootste politieke 
m.assa-campagne van onze partij sinds 1946." 

Dit betekent, dat ook ons werk met de krant in de maanden voorafgaande aan 
d.: verkiezingen tot ongekende hoogte opgevoerd zal moeten worden. Zowel wat 
boetreft de colportage als de werving. Wij kunnen hierbij een voorbeeld nemen 
aan onze Franse zusterpartij, die in de maanden voorafgaande aan de laatst
gehouden verkiezingen de dagelijkse oplaag van haar centraal orgaan met niet 
minder dan 25 o/0 heeft opgevoerd, iets dat zeker zal hebben bijgedragen tot de 
V<ë·rkiezingsoverwinning. 

Welke praktische maatregelen kunnen ert moeten we nu nemen om de colpor
tage en werving uit te breiden? 

De colportage 

Uitgaande van de ommekeer en de noodzaak een grote opklaringscampagne te 
vr:·eren ~ d.w.z. ook meer gezinnen te bereiken met onze krant ~ dienen Wt!. 

or..:e huis- aan huiscolportagemethode te wijzigen. Het vier of zelfs nog meer 
·w <:ken achtereen met de hele colportageploeg in eenzelfde straat huis aan huis 
werken was een uitstekende werkwijze in de periode van de felle koude oorlog. 
Thans echter vormt deze methode min of meer een rem voor het uitbreiden van 
onze voorlichting. Waar het nu op aan komt, is in een zo kort mogelijke tijd 
Zr'veel mogelijk gezinnen te bereiken. Zowel voor het brengen van de opklaring 
ab voor het leggen van nieuwe contacten, die voor de werving benut kunnen 
worden. 

Het is o.i. daarom in de huidige periode gewenst slechts 1 week met de col
p•: :tageploeg in één of meer straten te werken en de daarop volgende week 1 
cc: ~porteur de adressen te laten bezoeken waar de week ervoor kranten zijn 
verkocht. terwijl de rest van de ploeg nieuwe straten aanboort. Het terrein dat 
\v·~ bestrijken wordt door deze werkmethode aanzienlijk uitgebreid, terwijl we 
tc.:h ook de eenmaal gelegde contacten blijven vasthouden. De eerste ervaringen 
dk in Rotterdam en den Haag met deze werkwijze zijn opgedaan zijn gunstig 
te noemen. 

Een tweede punt dat bij de huis- aan huiscolportage overweging verdient, is 
de avond waarop we zullen werken. Tot de vaste werkzaamheden in onze partij 
báoort het eenmaal in de week huis aan huis werken met de krant. De avond 
waarop dit zal gebeuren wordt echter geheel aan de afdelingen zelf overgelaten. 
Zij kunnen immers het best nagaan welke avond de beste garanties biedt voor een 
zo groot mo~Jelijk aantal colporteurs. En daar gaat het om! We mogen naar onze 
m.::ning hierbij niet aarzelen af te stappen van een eenmaal in het verleden vast
gc5telde avond, indien een andere meer mogelijkheden biedt. Zo heeft b.v. de 
afcding Beverwijk, na uitvoerige bespreking, de colportage verlegd van Vrijdag
av<:•nd (waarop de deelname door soLactie en andere financiële campagnes minder 
w~:,s) naar de Maandagavond. 

De derde opmerking die we over de colportage zouden willen maken betreft 
de straatcolportage op vaste punten. We moeten er, op basis van datgene wat 
hi.•.:·voor al is gezegd, naar toe dat in alle plaatsen van enige betekenis in d~ 
la~tste maanden voor de verkiezingen op Zaterdagmiddag het beeld in het stads
eetrum wordt beheerst door onze Waarheid-colporteurs. In Amsterdam, Rotter
dan en den Haag zijn door de districtsleidingen al plannen uitgewerkt om het 
aa:ctal vaste colportagepunten in deze periode uit te breiden. Dit lijkt ons ook zeer 
gev;mst voor plaatsen als Haarlem, Utrecht, Enschede, Groningen, Zaandam, 
Aznhem, Deventer, Schiedam, Leiden, IJmuiden e.d. 
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De proefabonnementen 

Versterkte werving vereist het uitzetten van meer proefabonnementen of het 
bewerken van meer adressen. Ook daarbij moeten we uitgaan van de ontwikke
ling die door de ommekeer' wordt gekarakteriseerd. 

In een aantal Amsterdamse afdelingen, in Delft enz. zijn onze kameraden 
daarom terecht begonnen tijdens de huis aan huiscolportage te trachten proef
abonnementen te plaatsen. In Amsterdam was het resultaat dat uit iedere 2 
proefabonnementen die zo werden geplaatst 1 abonné werd gewonnen. Deze op 
zich zelf vrij eenvoudige methode kan o.a. overal daar waar we colporteren 
worden toegepast. 

In de tweede plaats willen we in dit verband wijzen op de grote betekenis die 
onze oud-abonné's hebben. Het herinschrijven als abonné, van hen die na het 
inzetten van de koude oorlog uit onze invloedsfeer zijn geraakt, is ook voor de 
komende verkiezingen van grote betekenis. Ook de abonné's die in de jaren 
1948 tot 1955 onze krant hebben opgezegd, zijn kiezers. 

Het merendeel van hen heeft destijds deze stap gedaan omdat ze door de 
vijandelijke propaganda waren geïntimideerd. Zij meenden dat de oorlogsstokers 
sterker waren dan de vredeskrachten. Zij onderschatten de kracht van de arbei
dersklasse, met aan het hoofd onze partij. 

Sinds hun bedanken als lezer is er echter het een en ander in de wereld ver
anderd. De oorlogskrachten hebben talrijke nederlagen geleden; de oorlog werd 
teruggedrongen; de vredeskrachten bleken sterker dan de internationale oorlogs
reactie. 

Niet de burgerlijke pers, maar ónze krant bleek met haar inzicht in de ont
wikkeling gelijk gehad te hebben. 

Deze feiten, deze ontwikkeling stellen ons in staat talrijke oud-abonné's in onze 
rijen terug te brengen. In diverse plaatsen in ons land, zoals Amsterdam, Rotter
dam, den Haag, Utrecht e.a. hebben onze activisten een begin gemaakt m~t het 
opzoeken van oud-abonné' s. Ze hebben hun duidelijk gemaakt welke ontwikke
ling er sinds hun bedanken heeft plaats gehad en hen opgewekt hun aandeel te 
leveren in het bezorgen van een nederlaag aan de kleine kliek oorlogsptofiteurs 
in ons land. Aan de Romme-reactie, die evenals de internationale reactie kan 
worden verslagen. Onze kameraden hebben deze oud-lezers uiteengezet dat het 
zich opnieuw abonneren op onze krant een zeer belangrijke bijdrage is in de strijd 
tegen de Romme-reactie. De ervaringen, die in de verschillende plaatsen met dit 
bezoek bij oud-abonné' s werden opgedaan, toonden aan, dat 1 van de 3 bezochten 
zich weer op onze krant abonneerde. 

Wij zouden daarom alle afdelingen ten sterkste willen aanbevelen eens nauw
keurig na te gaan welke abonné' s in de koude oorlog hebben bedankt en maatc
regden te nemen dat deze ex-lezers in de komende weken en maanden wordfen 
opgezocht. Ongetwijfeld zal ons dit over het gehele land genomen honderden 
abonné's opleveren. 

In het kader van de verkiezingscampagne zouden we ook nog willen wijzen 
op de mogelijkheid in de komende periode, zogenaamde .,verkiezingsabonncmen
ten" te maken. Dat wil zeggen onze proefabonné' s op te wekken in ieder geval 
- als een ondersteuning van onze verkiezingscampagne tegen de Romme-reactie 
-tot aan de verkiezingen in Juni a.s. een abonnement op onze krant te nemen. 

Niet alleen dat het gedurende meerdere weken voor de verkiezingen lezen van 
onze krant onze partij vele stemmen zal opleveren, bovendien heeft de ervaringen 
van voorgaande campagnes, waarbij deze methode werd toegepast, aangetoond 
dat velen van hen die een verkiezingsabonnement namen ook na de verkiezingen 
vaste lezer bleven van De Waarheid. 

Tot slot willen we nog een goed initiatief vermelden van ons Rotterdamse 
district. Dit heeft besloten in de 3 weken voor de verkiezingen in Juni ·wekelijks 
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500 proefabonnementen te plaatsen bij geselecteerde adressen ( colporzagckopers, 
oud-abonné's, vakbewegingsleden enz.). Tijdens de prodb:zorging zal een circu
laire in de krant worden gedaan, waarin wordt Op:Jewckt op o:12c partij te s:em
men en een abonnement te nemen op De Waarhe:d. Na de verk:ez;ngen zull~n 
deze 1500 prodabonnementen worden afgewerkt, wat zeker ook nog een aantal 
.2bonncmenten zal opleveren. 

We hLbben getracht in deze enkele p:~a:na' s een aan:al succes"ollc werk
•::ctbodes met onze krant uiteen te· zetten met het do~!. als onderdeel van onze 
'· crk:cz:nascampaane, onze colporla~e en werving te vcrsterken en daaëdoor 
::2vers de mo~Tclijkbeid te vrrC'ro:en dat door het w.·nnen van 3.000 abon·.1é's, in 
:c per'ode van 1 januari j.l. tot 1 apr:! a.s., onze kran~ p::r 1 apr:! a.s. met 2 
pa:J:na's per w~·ek kan wordc n u:~gebrcid. De I'chte s':ijg:ng v;m colp:)r'·a:Je en 
·.·.rcr-.'ns, d:c na de landdijke Waarhe'd-confcrcn~ic van 14 en 15 j:mu::ui j.l. vallen 
·::aar le n~mcn en d'e er al ~o: rwL:.:d hebb::n da: de d's~r'c:en Ams:erdam-Noord, 
C: .. n::1n• n, Fr'c slanè, Dr. n~e, ÏJ sebtrcek, L"mburrJ U:rccht, Z:mns:reck en Den 
H •a,, s:ads èe conferentie net~o-abonnéw:nst bo::ktcn, b::wijz: n dat d:t b~reik
baar ... :s. 

J. DE LOUW 

HOE HET STAAL GE HARD WERD 

Zdd:n werd een jtóter titel gekozen voor een bock dan die van "Hoe het 
s; ::;:J! qchard \Verd'' * 

Zo;ls het gloeiende staal met veel ges:s, stormachtig do:1kcrrod2 zu'lcn van 
c>mp 'n de lwoate stoot, on:clbarc kleine s: errctjcs naGr alle ka:ltc n vns::u:vend, 
:.o.sc•f lKt z'ch w:l weren tegen de bcwerk:njen d'e het onderoaill, om tenslotte 
me~ vuriqe kr<Jcht de h~te oven te verhtcn, b. procfd en nog eens weer bc-proefd, 
•: m een ::lch veclzijd:!l OF n;:ndc to: komst tegemoet te Q<JGII r·~ zo is het ook met 
'· :l T, ven Vi1IJ P:;\·;c I Kor:sja::fn. de held u:t deze roman va:1 de• Sowjct-s.:hrijver 
t;:koli!' Os:rowski. 

Do::h n'et ;tllccn is l1c·t zo m 'i: het leven Viln PL!wcl Korhj:1n'n. zu 's het ook 
n: ·: da~ \·<1:1 ::'jn k::tm. I3:1d Scrjosza Bro zj:1k, ci"cns zusj,: V!,dj:l <'n de vde 
dL.::. re kcm;::c;;n"1s de jo.Jre cm:1mtm·s~en. d'e o:~clcr 1 ··d·:11 v:.•: cL' C·1!ll:11'.\ll·sti
'''' x Jcu-dbo· d rlcc I nc ill'J; aan de rcvolufona'rc s'rijd 'er b~vrijcbm van hun land. 

D s::hrijvc r N kd;:li Üs'rov;ski neemt ons op ec·n wel heel bijzondne wijze mee 
c ~ h:t lc\easp:1d van de jon:;e rcvolu''on::t'r. ck zo o:Js'u'm'rrc, levens1r:10C Pi1.wcl. 

Je vrL!aé)t je af: waarin l:qt de aantrckk'w~skracht van dH bock'? Vooral voor de 
jc 110cre lezer? Waar'n de bcz'cl'n;r en dGd::ndmna, d'e j~ séccds weer onderaaat, 
«~.s je de ene blac1zijde na de andere als het ware "versl:ndt"? 

• Uitgave Pegasus. f 5.90. 
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Het verhaal speelt zich af in de jaren 1917, als de Russische arbeidersklasse, 
het juk van het tsarendom van zich af heeft geworpen. In de tijd, dat de arbeiders 
en boeren van Rusland, door zwarte armoede, knechting en onrecht gedreven, de 
bezitters, hun onderdrukkers. de knoet ontworstelen en zelf hun lot in handen 
nemen. In de tijd ook dat knechten van de imperialistische krachten - die met 
woede de eerste arbeidersstaat aanschouwen - avonturiers en andere vijanden 
van het Russische volk, burgeroorlogen en contra~revolutionaire activiteit 
ontwikkelen. 

In deze stormachtige periode is het, dat vele jonge Russische mensen zich bij 
het zegevierende Rode Leger aansluiten, weer anderen helpen bij de vestiging 
van de sowjets en zich ontwikkelen tot actieve bouwers van de nieuwe maat~ 
schappij. Een periode vol van gevaren, van tegenslagen en overwinningen; over~ 
winningen die zich steeds steviger consolideren. 

Kameraadschap en solidariteit. verbondenheid met hun land, hun volk, hun 
jeugdbond en partij, liefde en zorg voor hun naasten, haat tegen hun onderdruk
kers en vijanden van hun klasse, de arbeidersklasse - al deze hoedanigheden 
bezitten deze jonge communisten. 

* 
Pawel Kortsjagin komt als jongen van twaalf jaar in de stationsrestauratie te 

werken en treedt zo in het leven van de arbeid. Pawel kán werken. Daar in de 
bordenwasserij en later in de elektrische centrale geeft hij reeds blijk van zijn 
onvermoeibare ijver. 

Hoe duidelijk schetst Ostrowski ons het leven van Pawel. zijn moeder en zijn 
broer, die tezamen het gezin Kortsjagin vormen - de bittere armoede, het 
zwoegen en sloven om zich het hoogst nodige te verschaffen - en deel uitmaken 
van het grote leger van Russische arbeiders die onder dezelfde omstandigheden 
leven. Pawel komt op de elektrische centrale in aanraking met de revolutionair, 
de matroos Zjoechraj, en deze leert de jonge vechtjas hoe hij op de juiste manier 
moet vechten, maar ook leert hij hem en zijn kameraden de diepere zin van alles 
wat rond hen gebeurt, over de strijd van de bolsjewiki en over Lenin. 

Pawel pleegt zijn eerste revolutionaire daad als hij Zjoechraj, die gearresteerd 
is, bevrijdt en komt zelf in de gevangenis. Als hij hieruit op een gelukkig moment 
is ontsnapt, voegt hij zich bij het Rode Leger en komt in een verkenningstroep. 
Onstuimig als hij is, breekt hij de discipline van zijn jeugdorganisatie door zonder 
overleg op eigen houtje naar de Boedjonny-ruiters over te stappen, wier roemrijke 
daden hem aantrekken en wordt tenslotte zwaar ÇJewond in de slag bij Lemberg. 
Maar zijn ijzeren wilskracht doet hem snel herstellen, zijn rechteroog blijft blind, 
hij wordt voor de krijgsdienst afgekeurd. Achter het front helpt hij nu mee aan het 
neerslaan van de contra~revolutie en stelt zich met ongekend élan met zijn kame
raden~komsomols als voorbeeld bij de aanleg van een smalspoor om de stad van 
hout te voorzien. Voor de vierde maal wordt hij neergeslagen, nu door de typhus
koorts. Pawel herstelt opnieuw. Hij wil leven, hij wil nuttig zijn. Zijn hele jonge 
leven heeft hij dit onuitblusbare vuur, dat in zijn binnenste brandt, laaiende ge
houden, steeds opnieuw weet hij zich te herstellen van de slagen die dit zware 
leven hem toedeelt. En als hij dan verneemt dat zijn lichaam door de zware 
verwondingen zo gekneusd is, dat hij verder eigenlijk als invalide door het leven 
moet gaan, wordt hij geconfronteerd met zijn levensvraag: 

"Waarom leven, nu hij het kostbaarste - de mogelijkheid om te strijden 
- verloren had? Waarmee kan hij zijn leven nu en in de vreugdeloze 
toekomst rechtvaardigen?" 

en na in de diepste ellende zijn tweestrijd doorgemaakt te hebben, het ant
woord vindt: 
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Zo is uiteindelijk het staal gehard, Pawel Kortsjagin's levensinzichten geven 

hem de grote morele kracht ook dan zijn weg te vinden en zich nuttig te maken 
voor de maatschappij, de nieuwe maatschappij die hem en de zijnen, zijn land 
.:-n zijn volk een beter leven zal brengen. Hij gaat schrijven - en keert met nieuwe 
wapens naar het front terug, het wapen van het geschreven woord. 

* 
Ostrowski, wiens eigen leven aan dit boek ten grondslag ligt, heeft dit wapen 

·.-an het geschreven woord weten te hanteren op zo'n meesterlijke wijze, dat 
ontelbare jongere mensen hierin antwoord vinden op de vragen waarvoor het 
ieven hen stelt, als zij zoeken naar de juiste banen waarin zij dit moeten leiden . 
. Hoe het staal gehard werd" werd het meest gelezen boek in de Sowjet-Unie en 

:s dit nog. Het werd het epos van een jong revolutionair, die met heldhaftig 
enthousiasme zijn leven in d1enst stelde voor de bevrijding van zijn land, die 
:outen maakt en ze verbetert, wiens eerste schuchtere schreden op het pad van 
de liefde stranden, maar die later een prachtige levenskameraad vindt. Het werd 
<:en wegwijzer voor die duizenden en duizenden Sowjet-mensen, die met ditzelfde 
ieldhaftige enthousiasme in de tweede wereldoorlog naar het front trokken om 
:le nazi's te verslaan. 

We vinden er ook in de aangrijpende geschiedenis van de dood van Wal ja 
Broezjak, opgehangen, omdat zij meestreed voor een beter leven; het leven waarin 
Zoya Kosmodemsjanskaja en haar broer Sjoera opgroeiden. En die op hun beurt 
'JUn vaderland te hulp snelden, toen dit in gevaar verkeerde, die op hun beurt 
~un leven in de strijd gaven. Zij gaven gehoor aan de oproep van kameraad Stalin 
tot de Komsomals om de fascisten te verslaan, diezelfde die men thans opnieuw 
wil bewapenen. We vinden de opvolgers van de dappere komsomols, die in , Hoe 
het staal gehard werd" onder ondragdijke toestanden meehielpen aan de bouw 
van het smalspoor, terug bij de bouw van de Tractorenfabriek ,.Stalingrad", de 
Dnjepr-dam (én de heropbouw als deze door de oorlog verwoest is), bij de bouw 
·:an Komsomolsk-aan-de-Amoer en heden ten dage bij de ontginning en bebouwing 
van nieuwe gebieden in de Altai, Kazakstan, de Wolga-geb1eden, de Noord
ICaukasus de Oeral ... Diezelfde gebieden, die in het Nieuwe Vijfjarenplan ge
:lOemd worden en waarheen thans de jonge komsomals van onze tijd trekken en 
zijn getrokk2n om pionierswerk te verrichten; zij volgen de voetsporen van Pawel 
Kortsjagin en zijn kameraden. 

Waarin de grote aantrekkingskracht van dit boek ligt? 
Ostrowski heeft een held geschapen, die de jonge lezer bezielt, die hem het 

·:oorbeeld geeft waarnaar hij zoekt, waarin hij zijn idealen verwerkelijkt ziet. In 
ceg2nsteliing tot de burgerlijke schrijver die zijn held naar eigen belang laat 
streven, geeft Ostrowski ons de jonge mens, die strijdt voor het algemeen belang, 
die zijn idealen slechts in dienst wil stellen voor de vorming van een gelukkige 
oaatschappij. 

Onze lezers leert het 't 1even van het Sowjet-volk kennen, de oorzaken waarom 
en de omstandigheden waaronder de revolutie plaats had; het leert onze lezers 
èe grote kracht begrijpen die de Sowjet-legers deed zegevieren en de Sowjet-Unie 
,_:,ok nu bezielt om met alle middelen de strijd voor het behoud van de vrede tot 
een succesrijk einde te brengen, de verdediging van het socialistische vaderland, 
''en gelukkige toekomst voor alle mensen. 

R. v. Sch. 
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EEN LEVENSBESCHRIJVING VAN 

ELISABETH GURLEY FL YNN 

Bijna vijftig jaar geleden s~ond een z: stienjarig meisje met twee lange donkere 
vlechten in de Harlcm Socialist Club in New York en legde de beginselen van het 
social:sme uit aan een aandachtig gehoor. Toen zij niet lang daarna hetzelfde deed 
op de ho:k van een straat werd zij gearres~eerd en meteen van school gestuurd. 
Haar portret kwam in alle bladen, een N ew Y orkse regisseur bood haar een rol 
aan in een toneels~uk maar Etsabeth sprak liever haar eigen woorden dan die van 
een ander. Daaraan is de titel van haar boek o;J.tlcend: .. I spcak my own p'ece". 
Van nu af aan sprak zij inderdaad ,.haar eig,zn woorden" en wel ter verdediging 
van de z.g. Wobblies (Thc Indus:rial Workers of the World). 

De gevangenissen zaten zo vol met deze strijdbare mensen, die de vrijheid van 
spreken ope:s:en om zich te kunnen organ:scren, dat er con:en:ratiekamp:n voor 
hen w:rden inger;cht. 

Op baar achttiende jaar was Elisabeth Gurley Flynn al twee maal gearresteerd. 
Ook voor de rechtbank verded:gde zij zichzelf, even:lls in 1952, to:n zij mc:t 11 
communistische leiders beschuldigd werd van een poging om de staat omver te 
werpen. In de gevangen:s heeft zij dit boek* geschreven, dat tot 1927 loopt en 
waarschijnlijk door een tweede deel gevolgd zal worden. 

Haar hele leven heeft zij aan de strijd voor de arbeidersbeweging gewijd. Zij 
beschrijft hoe zij van het ene stakingsgebicd en concentratiekamp naar het andere 
trok, daarbij enorme afstanden aflegde altijd weer met andere mens2n in aan
raking kwam, campagnes op touw zette om de slachtoffers van de klassestrijd te 
helpen en aan een p~ rsoonlijk leven nauwelijks toekwam. Zij heeft een zoon 
gehad, d:e in 1910 op zijn 29c jaa;r ges~orven is en aan wie zij haar levensbesehrij
ving opdraagt. 

Haar ouders waren Ierse imm:granten, de vader vol wrok tegen EnÇJeland, de 
moeder ook vol opstandïaheid tegen de verschillende vormen van onderdrukking, 
die zijzelf ondervond. Thuis werd zij opgevoed in een sfeer van bewondering voor 
de grote helden van de vakbeweging en van de politieke strijd. 

De Wobblies werden vervolgd omdat in het begin van de twintigste eeuw de 
grote trus:s het klcinbc drijf in de stad en op het land hadden op;1eslokt en het 
Am:r:ka<lnse imperial:sme z'ch snel o;Jlw:kkclde. Dc arbc:ders werden op een 
vcrschdckdijkc man'er uilacbuit, vooral ~oen na de eerste wereldoorlog Amcr:ka 
als eigenlijke ovLrwinn<Jar 1d de s~rijd kwam. De vakoraan!satics moesten tegen
gehouden worden maar reusachtige s~akinacn waren het gevoln. Een van de 
heftigst: vcldslaaen in deze klasse-oorlog was de LawrencC'-textiels: ak·ng in 1912, 
d'C' met een ovcrwinn'ng cindi(!dc, toen 25.000 arbe'ders van vcrschillende niltio
naliteiten hun eenheid handhaafden. Het is moeilijk om ons voor te stclkn hoc 
men gro~e bijeenkomsten kan toespr:kcn waar het publick uit mensen b:s:aat, die 
de taal van het land niet of nauwelijks verseaan en het is buitcn:Jewoon in:crcs
sant om te lezen hoc B:ll H:1ywood, een vooraanstaand leider vé\:1 de vakbewe
ging en El'sab:th Flynn atijd korte, eenvoudige z'nr.en en veel ÇJcbarcntaal 
gcbru'kten en hoe de immigranten, d'c tijd noch geld hadden om z'ch verd2r te 
on~w:kkdcn in de beweging het Engels leerden, dat zij w;d'g hadden. 

In 1914 werd ELs<1beth voorzitster van de Labour D. fensc U:1'o:1 (de: ArbL'dcrs 
Hulp V ercniging). D. ze or:;::misatic was vcorn<lmclijk opc:cr'cht om de rvarrcs
tecrdcn en vals bcschulè;gdcn (.,frame d", zoals het in het lledje van J oc H 11 heet) 
te s~euncn en te verdedigen. Jarenlang heeft zij gewerkt om Tom lYiooncy \'rij te 

* Elisabeth Gurley Flynn: Een levensbeschrijving, Masses and Mainstream, 
1955. Prijs f 7.70. 
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krijgen, in 1915 deed zij hetzelfde voor Joe Hili. die een van zijn liedjes op haar 
maakte, in 1919 waren het Sacco en Vanzetti waar zij zeven jaar onafgebroken 
voor bezig was. Er moest geld opgehaald worden, vergaderingen belegd, bewijzzn 
en getuigen verzam~ld worden en toen zij ten slotte toch geëxecuteerd werden, 
was dit een zware slag voor El:sabeth. Zij werd zi.zk van teleurstell!ng en ont~ 
moed'ging en in de jaren van haar ziekte toen zij niet in het openbaar mocht 
spreken, heeft zij veel gelezen en kwam tot het inzicht dat alle actie in de bedrijven 
niet voldoende ·was zolang de werkgevers de politieke macht in handen hadden. 
In 1935 gaf een rede van D:m:trow de doorslag, in het volgende jaar werd zij lid 
van de Commun:s~;sehe Partij. Tegen het doktersadvies in wierp zij zich weer in 
de s'.ri;d, vóór de Spaanse democratie, tegen het fascisme, vóór de vrede en vóór 
d: rechten van de Neg ers. 

Er s~aan in dit boLk beschrijvingen van een terreur, die niet onderdoet voor het 
erosie wat er ondc:r het fascisme in Europa is gebeurd. Om hun denkbeelden 
worden m::nsen opgehangen gelyncht, met tezr en veren ingesmeerd, levenslang 
g;::vangen gezel:. Maar ook in Amer:lca werken nog oude tradities van vrijheid, 
gclijkhe~d en broederschap en niet alle Amer:kanen vugeten het feit. dat hun 
eigen ge schicden:s met een revolutie begonnen is. 

In 1918 zaten er noo 1500 mensen in de Amer:kaanse gevangenissen, die zich 
.eg:n het meedoen aan de wereldoorlog hadden verzet. Een Engels comité, dat 
een bulk~in vcrspreidde om hiertegen te protesteren zei daarin, dat men in 
Engeland ook wel wat gewend was op dit gebied, maar dat het toch niets was 
vcrgeleken met Amcr~ka ... Het is moeilijk voor de Britse arb:::ider, die aan een 
zekere schijn van rechtvaardigheid gewend is, om de toestanden in Amerika te 
begrijpen. Daar wordt de klassestrijd openlijk en met een woeste wreedheid 
gevoerd: het trust-kap:taal ~Jebnükt alle m:ddclcn wettige en onwettige, om de 
arbc'ders ti: vcrhinderen zich te organ:seren en daardoor meer macht te krijgen." 

Hierbij werd gebruik gemaakt van een wet op de sp'onagc om mensen uit de 
weg te ru·men van wie men verwachten kon, dat zij de ongeremde uitbuiting van 
de arbeiders en het VérZamelen van fabelachtige w:nstcn door de werkgevers 
zouden verhinderen. Om deze politieke gevangenen te bevrijden werkten anar~ 
chisten, rechtse en linkse sociaLs~en broederlijk samen in de lnternational.è Arbei~ 
ders V crdcdiging, die tussen 1920 en 1930 prachtig werk heeft gedaan. In sommige 
opz!chten werden deze g:vangenen toen beter behandeld dan nu; zij mochten 
corresponderen, hun brieven werden afgedrukt en er werd toezicht gehouden op 
hun gezondheid. Nu mogen de gevangen communistische leiders onder wie Elisa~ 
beth Flynn, alleen met hun eigen familie corresponderen en zij worden streng 
gestraft als er iets uit hun brieven bekend gemaakt wordt. 

Toen Eu<]ene o~bs, de gel:cfde arbe:dérsleider, in 1894 tijdens de spoorweg~ 
stak:ng gevangen genomen was, werd hij in 1907 kandidaat voor het president~ 
schap gcs~cld, hij kreeg 919.551 stemmen. Terwijl hij gevangm zat werd hij naar 
Washington on'.bodcn maar weigerde om onder politiebewaking te gaan. Men 
liet hem toen alleen heen en terug reizen. Tegenwoordig worden politieke ge~ 
vangenen, met keter;s aan elkaar geboeid, vervoerd. 

Zo lezen wij in dit boek de geschiedenis van de Amzrikaanse arbeidersbeweging 
:n de eerste dertig jaar van deze eeuw. Tal van belangrijke persoonlijkheden 
':zomen er in voor en het valt op hoe Elisabeth Gurley Flynn met grote bcwonde~ 
:ing en waardering over al deze kameraden spreekt alsof zij zelf niet ook een van 
de grote figuren uit deze tijd is. WilLam Z. Foster de voorûter van de CPUSA, 
schrijft hierover in Politica! Affairs van December 1955: .. Het is een grondig 
verslag van een strijdster aan het front in een van de belangrijkste perioden van 
de geschi·Edcnis van de arbeidersbeweging in dit land. Het neemt de lezer mee in 
de vuurlijn van de klassestrijd. Het bock bevat een rijkdom van kos~baar menselijk 
~n geschiedkundig materiaal, geschreven door iemand, die zeer actief heeft deel~ 
Jenomen aan de vele bittere gevechten, die beschreven en geanalyseerd worden." 
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Er komt nog een vervolg op dit boek. Laten wij hopen dat het niet te lang op 

zich zallaten wachten, want het is nuttige lectuur voor iedereen die zich verbeeldt 
dat er eigenlijk in Amerika geen klassestrijd meer is. 

I. P. 

Zouden de kapitalisten niet in staat zijn om de crises te voorkomen? Ik geloof 
dat ze alles zullen doen om een crisis ·tegen te gaan, omdat deze te gevaarlijk voor 
hen is. (H. L. te Woerden) 

Een volgende crisis zou zeker gevaarlijk voor de kapitalisten zijn en zeker 
spannen zij zich in om die te voorkomen. De middelen die zij aanwenden, zoals 
militarisatie van de economie, uitbreiding van het afbetalingsstelsel, inflatie enz. 
kunnen weliswaar tot een vertraging leiden, maar ze zijn op zichzelf tegengesteld 
aan het doel. Ze dringen de crisisverschijnselen tijdelijk naar binnen, versterken 
de onder de oppervlakte werkende krachten, die tot crisis leiden, en de oneven
wichtigheid in de ontwikkeling van het stelsel. 

De militarisatie leidt weliswaar tot hoge winsten en snellere vernieuwing van 
de produktiemiddelen, maar tevens versterkt zij het inflationistische proces, leidt 
tot vermindering van de koopkracht der arbeiders en herstelt aldus op een hoger 
niveau de onoplosbare tegenstelling tussen produktie en afzetmogelijkheden. 

Het marxisme gaat er van uit dat de maatschappij volgens bepaalde wetten 
optreedt en zich ontwikkelt, en dat deze wetten onafhankelijk van de wensen van 
de mensen - of het nu kapitalisten, communisten of anderen zijn - werken, 
evenals natuurwetten, zoals de wet van de zwaartekracht. 

Er zijn wel verschillen tussen natuurwetten en maatschappelijke wetten, maar 
deze liggen niet in hun objectiviteit (dat wil zeggen, dat zij geldig zijn en werken 
onafhankelijk van de wil van de mens) . 

Wanneer er eenmaal particulier bezit van de fabrieken. mijnen, schepen enz. 
bestaat, en de arbeiders hun brood moeten verdienen door hun arbeidskracht te 
verkopen aan deze particuliere bezitters (kapitalisten), heeft dit bepaalde ge
volgen, even onvermijdelijk als de nacht volgt op de dag, wat iemand er ook 
van vindt. 

Wanneer er eenmaal zo'n stelsel van bezit is (het kapitalistische stelsel), is het 
doel van de produktie de particuliere winst en haar maximale groei. 

Aangezien de werkers, als de meerderheid van de bevolking, in laatste instantie 
de voornaamste afzetmarkt voor consumptiegoederen zijn, is het onvermijdelijke 
gevolg van het winststelsel dat na een zekere tijd een grote hoeveelheid van de 
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goederen niet verkocht ~unnen worden. Dan heerst er een crisis van overpro· 
duktie; de bedrijven staan stil, de arbeiders worden ontslagen. 

Men ziet op allerlei gebied verschijnselen van een komende crisis. B.v. in de 
exportmoeilijkheden van verschillende landen. De markten zijn ,.verzadigd", ter~ 
wijl er grote gebieden zijn in Afrika en Zuidoost~Azië, waar de bevolking nog 
::ninder te eten heeft dan vóór de oorlog! 

Beperking van de export betekent beperking van de import en beide leiden 
:ot werkloosheid. De ,.oplossing" van de kapitalisten is, dat de arbeiders harder 
en langer moeten werken voor minder loon - en dit zal de markt nog meer doen 
.nkrimpen en de voorraden doen toenemen, zodat de crisis verscherpt wordt. 

Maar zouden de kapitalisten niet al deze .tegenstellingen kunnen overwinnen 
Joor de lonen te verhogen, door hun winst te verlagern en door werkelijke, on~ 
baatzuchtige hulp aan onontwikkelde landen en gebieden te geven, waardoor de 
i:ooplcracht verhoogd wordt? 

Zij kunnen dit niet doen omdat dit hun winsten zou verlagen en het maken 
·;an een zo hoog mogelijke winst is het doel van de kapitalistische produktie. 

Zoals Stalin zei: .. Als het kapitalisme de produktie kon aanwenden, niet tot 
het verkrijgen van maximale winst, maar tot de stelselmatige verbetering van de 
materiële omstandigheden van de mensen ... dan zouden er geen crises zijn. Maar 
dan zou het kapitalisme ook geen kapitalisme zijn. Om de crisis af te schaffen 
moet het kapitalisme worden afgeschaft." 

* 
In een scholingsgroep werd de vraag gesteld: Waarom spreekt kameraad Stalin 

aver de economische grondwet van het moderne kapitalisme*? De deelnemers aan 
de scholing kwamen tot de conclusie, dat men ,.modern kapitalisme" kan vervan~ 
}en door ,.imperialisme". 

Wij maken een onderscheid tussen het voor~monopolistische kapitalisme van 
de vrije concurrentie en het monopolistische stadium van het kapitalisme, de 
::.eerschappij van het financierskapitaal, het imperialisme. 

Marx en Engels, die de wetten van het voor~monopolistische kapitalisme 
':>nderzochten, ontdekten de meerwaardewet als economische grondwet van het 
kapitalisme. 

Met de vorming van de monopolies trad het kapitalisme in zijn huidige, impe~ 
rialistische stadium. In zijn werk ,.De economische vraagstukken van het soda~ 
b.sme in de Sowjet~Unie" heeft Stalin de door Lenin onderzochte eigenschappen 
\i.·an het monopolie~kapitalisme geformuleerd en samengevat in zijn economische 
g;rondwet van het .,moderne kapitalisme". 

Kameraad Stalin gebruikt de uitdrukking ,.modern kapitalisme" in de betekenis 
'•an hedendaags, tegenwoordig kapitalisme, d.w.z. het monopolie~kapitalisme. In 
de tekst spreekt hij afwisselend over monopolie~ en over ,.modern" kapitalisme. 
De Nederlandse vertaling is overigens niet erg gelukkig. Het Russische woord is 
:Fowremennije en het betekent: hedendaags, tegenwoordig, huidig. 

• "De economische vraagstukken van het socialisme in de Sowjet-Unie", Pe· 
gasus 1953, pag. 38 e.v. 
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S.U. hielp 23 andere landen 

De Sowjet-Unie heeft sinds 1945 le
ningen, kredieten en technische hulp 
verstrekt (of lwrt geleden toegezegd) 
aan acht landen in Europa, dertien i:.1 
Azië en twee in Amerika. 

Anders dan b:j overeenkomstige ka
pitalistische transacties betrof het hier 
nooit kapitaal-uitvoer; ook werden 
er geen politieke voorwarrden aan 
verbonden, noch had inmenging in bin
nenlandse aangelegenheden van vreem
de naties plaats. Daarbij komen lage 
rente (anderhalf tot twee-en-een-half 
procent) en gemakkelijke terugbeta
lingsvoorwaarden. 

De hu:p aan de landen van het so
cialisme, zoals China, l\1ongolië, Polen, 
Tsjecho ;lowalöje, Roemenië, Albanië, 
Bulgarije, de Duitse Democratische Re
publiek en onlangs ook Joegoslavië 
bedraagt tezamen meer dê.ll Cdl m;l
jard roebel. Bovend:cn l:rE;.c n de Kc
reaanse Volksdemoc: rrti ::::l\2 Fc2:·u:;l ie:.: 
en de Den1ocr:1tische llel,t:>J>t'l·~. '-.. ·.(:~-· 
nam, die na 1945 onder gcw ::pc ndl: i m
perialistische aanvaJI(;a tcubCil G' k 
den, belangrijke schenkingen en 1-;o:.;tc
loze hulp. 

Niet-socialistische lrrnden worden 
evenzeer en op dezelfde zakélijlw b::~sis 

g.cho:pcn: India heeft vrrn de S.U. 33 
miljoen pond sterling voor opriehtinc; 
van een metaalindustrie geleend; Af
ghanistan leende van de S.U. de laatste 
twee jaar ruim 12 miljoen dollar voor 
financiering van industrie en wegen
aanleg. Argentinië heeft een goederen
krediet van 30 miljoen dollar gehad. 
Turkije krijgt in 1956 krediet op lange 
termijn voor oprichting van textielfa
brieken en Egypte krijgt het voor de 
bouw van een stuwdam in de Nijl. 

Sowjet-hulp hebben ooi' genoten: 
Finland, Transjordanië, Pakistan, Bir
ma, Ceylon, Indonesië en Ecuador. 

S.U. hielp ook zichzelf 

Dit gebeurde door eigen arbe:d en 
niet door die van vreemde volken. vVij 
mogen verwijzen naar de reg~lmatig 
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gepubliceerde feiten en cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek bij 
de Ministerraad der USSR en naar het 
ontwe:p richtr·nen voor het Zesde Vijf
jarenphm. Ter illustratie willen wij de 
aand:teht vestigen op de b o uw van 
n i e uwe s te den in dG Sowjet
Unie. 

Met inbegrip van de zeer grote ar
beidersnedcr~ettingen om uitr:;ebreidP 
fabrieksJ.-::omplexen zijn het er de laat
ste dertig jaar t w e e d u i z e n d ge
weest. De industriestad Mag n i t o
g o r s k bestaat nu 25 jaar en heeft 
enige honderdduizenden inwoners. Een 
Georgisch centrum van metaalnijver
heid, Roest a w i, werd tien jaar ge
leden als nederzetting gesticht. In het 
verre oosten is de mijnwerkersplaats 
Z e we r n y Z oe t s j a n pus drie 
jaar oud maar reeds door een spom·
lijn en autoc;tro_da vcrbonden mPt \Vla
diwo:;tok A I m ~ l :c 1-: i11 <Jc:Jn':i:.V'n 
:_,-; ( T' ;·;{ _;_; J·:;-Ll' Cl_ .1- ., .: lJ 

:~_l'':·ft lL.J. Ov"èl d.· (_,;"·~rLi;~; :: •. 4-·~LJ IJC\\ 0-

ncL:;. 

llo::r:·r:::1r~ ~--~ "/o:h:·.;un:ver~it:::lt 

r·-~·2a:~·c de :·;ter~:;..: u~~bre:cli11g van l~et 

ond:l'WÎJS in heL al:;emc en h .dt in de 
Hongu;:r::e Vo!lcJrcpubl"cl{ de vol':s
univcrsiteit (aldaar ,.vrije univrrsiteit" 
geh8ten) zijn intrede gcd~Hln. Ieder 
kan er aan d elnemen: er worden door 
deze universiteit noch dip'oma's ge
vraagd noch diploma's verstrekt, maar 
wel volledige cursussen gegeven, die 
zich over twee leerjaren uitstrekken. 
Er wordt geen lesgeld geheven, alleen 
éé!l keer een inschrijfgeld van 20 fo
rint, hetgeen ieder bekostigen kan. 
Ieder mag zich laten inschrijven. 

De b2ste geleerden van het land ge
ven er les in 27 vakken, waa:onder 
ne1tuur:,unde, techniek;landbouwkunde, 
geschiedenis, taal, letteril:unde, econo
mie, wijsbegeerte, aardrijkskunde en 
wetskennis. Tot het programma beho
ren filmvertoningen en excursies. 

Het aantal deelnemers was eind 1955 
12.000. 

d. L. 
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i 
twee nteuwe drukken van 
boeken, die reeds lang 
waren uitverkocht!! 

Karl Marx 
friedrich Engels 

_ .. ...,.. .. :::::r:: 

HET COMMUNISTISCH MANIFEST 
D Dit meer dan honderd jaar oude strijdschrift van Marx 
er en Engels heeft nog niets aan betekenis en aktualiteit 

ingeboet. Het blijft één der meesterlijkste samenvattingen 
<.van de Marxistische wereldbeschouwing uit de geschie-

r.
denis. 

Deze zesde druk is nu verschenen, voorzien van een 
, nieuwe inleiding, waarin de betekenis van het Manifest t voor de huidige generatie nog eens wordt uiteengezet. 

1 
88 blz. ing. f. 0.95 

Karl Marx 

LOON, PRIJS EN WINST 

Na 1948 is dit boek in de Nederlandse taal niet meer te 
krijgen geweest. Deze derde druk zal dus ongetwijfeld 
met vreugde worden begroet. 

Dit werkje houdt zich bezig met twee grondbegrippen 
van de politieke ekonomie: waarde en meerwaarde. 
In 1865 bepaalde de Eerste Internationale zijn standpunt 
ten opzichte van verschillende stakingsacties voor hoger 
loon. De Engelse gedelegeerde Joh. Weston bracht toen 
in het midden, dat hogere lonen de positie van de 
arbeiders niet konden verbeteren, omdat hogere lonen 
onvermijdelijk hogere prijzen zouden berekenen. Dit 
leugenweb werd door Kar! Marx op scherpzinnige wijze 
verscheurd. Marx bewees reeds in 1865 de volslagen 
onjuistheid van dit standpunt en demonstreerde hiermede 
hoe de wetenschap der politieke ekonomie een middel is 
om de arbeiders de weg tt> wijzen naar een beter inzicht. 
Marx toonde aan dat er geen "ekonomische wet" bestaat 
die het peil van lonen en prijzen bepaalt, maar dat deze 
een resultaat zijn van de krachtsverhoudingen russen de 
klassen; dus van de klassenstrijd. 

&0 blz. ing. f. 0.95 

bij de erkende boekhandel verkrijgbaar 

PEGASUS 
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zojuist ts verschenen: 

HET LEVEN 

door Sidney Gordon en Ted Allan 

in deze 
Bethune 
het lot van en 
onderdrukten op de wereld 
en trok naar Spanje en China 
om zijn gaven in dienst 
te stellen van hen, 
die voor hun bestaan 
en vrijheid vochten. 

een prachtig verzorgde Pegasus-uitgave 
420 blz. wit papier 
18 foto's 
linnen band met goudstempal 

f .8. 
de erkende boekhandel verkrijgbaar· 
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16e jaargang no. 4 april 1956 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Naar een beslissing 

In juni worden de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer ge
houden. Dit feit neemt in het leven van de Nederlandse politieke par
tijen, in de pers en voor de Hilversumse microfoon hoe langer hoe meer 
tijd in beslag. En geen wonder. Deze verkiezingen zijn van bijzonder 
groot belang. De samenstelling van de Tweede Kamer is van beslis
sende betekenis voor de vorming van een nieuwe regering. De door
slaggevende vraag hierbij is, of de Katholieke Volkspartij de zetel van 
de minister-president voor Romme zal kunnen veroveren. 

Het is openlijk begonnen met het mandement. De stormloop op de 
democratische rechten van de Nederlandse bevolking en in het bij
zonder op die van de arbeidersklasse is met dit document van onver
draagzaamheid, waarin de politieke bedoelingen van de grote banken 
en trusts zijn neergelegd, ingezet. Daarna is onder het mom van "kerke
lijke belangen" steeds sterker en brutaler de aanval, die onder leiding 
van Romme was ontketend, doorgezet. 

Wat de Communistische Partij wil bereiken is te verhinderen dat 
Romme Minister-President wordt, dat wil zeggen, dat de K.V.P.-invloed 
in de regering wordt vergroot. Onze partij strijdt er voor, de Romme
groep, waartoe ook zulke anti-revolutionairen als Bruins-Slot behoren, 
uit de regering te dringen, en in de plaats daarvan een linkse regering, 
steunende op de P.v.d.A., de V.V.D. en de C.P.N. tot stand te brengen. 

* In 1952 heeft onze partij de leuze gelanceerd: "Eenheid tegen Rom-
me". Deze leuze was de belichaming van onze politiek. Gebleken is, 
dat deze politiek diep inwerkt op de Nederlandse bevolking en in het 
bi1zonder op de kiezers en de leden van de P.v.d.A. Deze politiek is 
immers in overeenstemming met de levensbelangen van ons volk. Op 
het Congres van de P.v.d.A. dat op 9 en 10 maart j.l. in Rotterdam werd 
gehouden is voor het eerst sedert 1952 uitgesproken wat in dit opzicht 
onder de P.v.d.A.-aanhang leeft. De voorzitter van de Tweede Kamer
fractie van de P.v.d.A., mr Burger, heeft volgens Het Vrije Volk op dit 
congres gezegd dat het er bij deze verkiezingsstrijd om gaat, of Neder
land de voortzetting wenst van het beleid-Drees, dan wel restauratie 
van het verleden onder leiding van Romme. En hij stelde hierbij dat 
nu de keuze was "vooruit met Drees of terug met Romme". 

Onze partij staat hier oog in oog met het zichtbare resultaat van het 
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taai doorzetten van z'n politiek "eenheid tegen Romme". Het is immers 
een bekend feit, dat er onder de aanhangers van de P.v.d.A. een grote 
en steeds groeiende weerzin tegen het samengaan met Romme bestaat. 

Maar waar zit het onlogische in de redenering van mr Burger? Is 
het juist, dat de keuze is: "Drees of Romme"? Natuurlijk kan dat de 
keuze niet zijn. 

Onwillekeurig dringt zich hier een historische vergelijking op. 
In 1932 werden in Duitsland verkiezingen voor het presidentschap 

gehouden. Hierbij was Ernst Thälman de candidaat van de Communis
tische Partij in Duitsland. De sociaal-democraten steunden de candida-
1.!mr van Hindenburg en zeiden, dat het om te verhinderen dat Hitier 
(die voor de Nazi's candidaat was) doordrong tot de zetel van president, 
uodig was alle krachten om Hindenburg te verenigen. 

Hindenburg wevd gekozen maar het Duitse volk kreeg binnen weinige 
maanden Hitier als president. 

* 
In 1952 heeft de leiding van de P.v.d.A. de Nederlandse kiezers opge

roepen vertrouwen in Dree.s te stellen. En inderdaad heeft de P.v.d.A. 
in 1952 de meeste stemmen gekregen. 

Welk resultaat heeft dat gehad? 
De K.V.P. kreeg 6 ministerzetels bij de kabinetsformatie, die op deze 

befaamde verkiezingen volgde. Geen wonder. De voornaamste rol bij 
de formatie van dit kabinet Drees-Luns werd gespeeld door prof. 
Romme. De P.v.d.A. kreeg wel de meeste stemmen, maar de K.V.P. de 
meeste ministers. De P.v.d.A.-minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting, mr J. in 't Veld, werd afgelost door de K.V.P.-er Witte. 
Het gevolg daarvan is geweest, dat de woningbouw geheel en al in het 
slop is gekomen. In dit tijdschrift is in het januari-nummer door Henk 
Gortzak met overvloedig cijfermateriaal bewezen, hoe duister en uit
zichtloos deze K.V.P.-achterstraat er uit ziet. 

Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken deed de K.V.P.-er Luns, 
kersvers uit Amerika gerepatrieerd, zijn entree. Aan de verslechtering 
van de verhouding met Indonesië, aan het bekrompen kolonialisme, aan 
het op een dikhuidige manier volhouden van de koude-oorlogskoers, dat 
het beleid van de heer Luns kenmerkte, heeft ons volk kunnen ervaren, 
wat het met zijn bemoeienissen heeft gewonnen. 

Op het Ministerie van Onderwijs, altijd door de arbeidersbeweging 
van het grootste belang geacht, ging de heer Cals van de K.V.P. verder 
met z'n slopingsarbeid. 

Minister Beel van de K.V.P. mobiliseerde Nederlandse gewapende 
strijdkrachten tegen het stakende Amsterdamse overheidspersoneel en 
hij hield voor zover het in zijn vermogen lag, elke lotsverbetering voor 
het overheidspersoneel tegen. 

De K.V.P.-er De Bruyn knutselde verder aan het breidelsysteem voor 
de arbeidersklasse, dat door Romroe P.B.O. werd gedoopt. 

De K.V.P.-minister Thiel zetelt op het departement voor Maat
schappelijk Werk, dat speciaal gecreëerd werd om het K.V.P.-overwicht 
in de regering te garanderen. Toen er maatschappelijk werk te ver
richten viel tijdens de hevige vorst in de maand februari wist de heer 
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Van Thiel niets beters te doen dan de gemeenten voor te stellen, de 
kosten van extra uitkeringen aan sociaal gesteunden te dragen. De 
communistische raadsfracties hadden immers overal de eis tot verho
ging van de uitkeringen gedurende de vorstperiode laten horen. 

Zo ziet men, dat men in 1952 Drees heeft gekozen, maar Romroe heeft 
gekregen. In de doorslaggevende posities treft men de K.V.P. aan, 
behoorlijk ingegraven, altijd op wacht voor de belangen van de Amster
damse Bank en het grote kapitaal in het algemeen. 

De keuze is dan ook niet Drees of Romme. De keuze is een regering 
met versterkte positie van Romroe of een regering waarin de Romme
aanhangers worden geweerd. En om een regering van links tot stand 
te brengen moeten wij ons de goede raad herinneren, door het partij
bestuur der C.P.N. in zijn zitting van februari j.l. geformuleerd en 
uitgesproken door de secretaris voor propaganda Harry Verhey: "om 
een beslissende overwinning te behalen - en dat betekent ná de ver
kiezingen in juni a.s. Romroe en zijn aanhangers uit de regering weren 
- is het nodig de meest actieve en besliste anti-Romme-kracht, de 
Communistische p,artij, te versterken". 

* 
De lijstaanvoerder van de P.v.d.A, dr Drees, heeft het Îll Paraat van 

15 october j.l. duidelijk genoeg neergeschreven toen hij pleitte voor het 
blijven deelnemen van de P.v.d.A. aan een regering onder leiding van 
Romme. 

Op zijn best kan de stembus voor de P.v.d.A. vooruitgang brengen 
ofschoon dat, gezien de grote ontevredenhetd onder het kiezerscorps 
van die partij, allesbehalve zeker is. Maar zelfs in het geval dat de 
P.v.d.A. boven de K.V.P. zou blijven heeft men geen enkele garantie 
dat Romroe zich niet breeduit op de stoel van de minister-prestdent 
neerlaat. Na de nederlaag van de K.V.P. in 1952 en de overwinning 
van de P.v.d.A. in dat zelfde jaar, steeg de K.V.P.-invloed in de rege
ring. Gezien de stellingname van dr Drees, die samenwerking van de 
P.v.d.A., V.V.D. en communisten uitgesloten achtte, kunnen de socia
listische kiezers met recht vrezen dat de groep leiders in de P.v.d.A. 
die voor alles de samenwerking met, d.w.z. de onderwerping aan 
Romme prefereert, na de stembus van juni a.s. het koste wat het kost 
verder met Romroe op stap zal gaan. 

Om nog een praktisch en voor ieder voelbaar bewijs te leveren voor 
de rampzalighetd van deze weg mag hier wel herinnerd wor'den aan 
de slepende loononderhandelingen, die op het moment dat wij dit 
schrijven nog in geen enkel praktisch resultaat voor de arbeiders zijn 
uitgemond. De winsten zijn ondertussen wel gestegen en niet zuinig! 
Zie hier het stempel van de Amsterdamse Bank, dat op de gehele 
regeringspolitiek staat. En de man die het stempel hanteert is prof. 
Romme. Daarom is de enige moge1ijkhetd voor de linkse kiezers om een 
opstuwing naar links in ons land te bereiken: stemmen op de C.P.N. 

* 
De Franse socialistische minister van buitenlandse zaken, Pineau, 

heeft de principiële verandering in de Franse buitenlandse politiek, die 
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hij heeft aangekondigd, onder meer gemotiveerd met het feit, dat bij 
rekening te houden heeft met de wil van vijf miljoen communistische 
kiezers. 

Zo groot is dus het gewicht van stemmen op de communistische 
partij! Voor Nederland geldt dat uiteraard ook. We moeten de deur 
voor een Romme-regering gesloten houden. Zo'n deur kan best flinke 
afmetingen hebben, maar ieder weet dat een niet al te groot instrument, 
de deursluiter, dat in grote gebouwen op alle buitendeuren gemonteerd 
is, met onweerstaanbare kracht zo'n grote deur dichtdrukt. Die deur
sluiter moet van goede kwaliteit zijn, hij moet krachtig zijn. Hoe krach
tiger de sluiter is, hoe minder kans dat de deur op een ontijdig ogenblik 
zal openwaaien. 

Ofschoon wij zeer goed weten, dat dit soort vergelijkingen altijd 
mank gaat lijkt ons de hoofdgedachte van deze geschiedenis niet onjuist. 
Om de deur voor Romme dicht te houden, speelt een krachtige C.P.N. 
de beslissende rol. 

De voorzitter van onze partij, Gerben Wagenaar, heeft het in een 
verkiezingsrede ongeveer zo uitgedrukt, dat door een vooruitgang van 
de C.P.N. de linkse krachten in de P.v.d.A. meer lucht krijgen en meer 
kans zich te laten gelden en boven het geluid van Goedhart, De Kadt 
en Meijer Sluyzer uit te komen. Vooruitgang van de C.P.N., dát is de 
voorwaarde om de linkse coördinatie, die wij wensen, tot stand te 
brengen. 

Het is bekend, dat de K.V.P. en de P.v.d.A. in hun verkiezingscam
pagnes hoog zullen vliegen. Zij zullen gebruik maken van hefschroef
vliegtuigen die uit de wolken dalend een spreker zullen neerlaten onder 
ons, gewone stervelingen. Daarna verdwijnt de spreker weer in hoger 
sferen. 

Dat is min of meer symbolisch voor de huidige verkiezingstijd. 
De K.V.P. verdedigt op deze manier z'n politiek van verdere uit

buiting en aantasting van de democratie, een politiek die tot het bank
roet is gedoemd. 

De P.v.d.A. verdedigt op deze manier z'n jarenlange, tot negatieve 
resultaten leidende samenwerking met Romme. 

Want hoe hoog de hefschroefvliegtuigen zullen vliegen, de lonen gaan 
niet omhoog, de huizen komen er niet sneller door omhoog en alleen 
prijzen, huren en winsten maken de luchtreis mee. 

Laten we daarom met beide benen op de grond blijven. Onze partij 
strijdt voor het behoud en de consolidatie van de vrede, voor loons
verhoging, voor versnelde woningbouw, voor beter onderwijs. Onze 
partij weet, dat een verwijdering van de Romme-krachten uit de rege
ring het bereiken van deze doeleinden mogelijk maakt. De versterking 
van onze partij bij de verkiezingen brengt dit alles een stap dichterbij. 

Daarom: Aan de slag. Laten we van onze verkiezingscampagne de 
beste en grootste maken, die we ooit hebben gevoerd. 

G.G. 
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22 aprill870 • geboortedag van Lenin 

Wladimir Iljitsj Lenin,de grondlegger van de eerste staat in de wereld 
waar de macht in handen kwam van de arbeiders en boeren, werd 22 
April1870 in de stad Simbirsk (het huidige Oeljanowsk) aan de Wolga 
geboren. 

Op het tijdstip van zijn geboorte was het achterlijke tsaristische 
Rusland ondanks het begin van een industriële ontwikkeling, in feodale 
ikluisters gevangen. Onder de intellectuelen bevonden zich onder in
vloed van de Franse revolutie grote democratische geesten, welke de 
weg naar vooruitgang verlichtten, zoals Tsjernysjewski, Herzen e.a. Zij 
veroordeelden scherp de achterlijke toestanden en de slavernij waarin 
zich de grote massa van arbeiders en boeren bevonden. Het was echter 
Lenin, die de arbeiders en boeren de weg wees naar hun bevrijding, 
Het was Lenin die de Communistische Partij van de Sowjet-Unie 
schiep, de partij van het nieuwe type. In de strijd tegen de anarchisti
sche en reformistische stromingen, leerde hij de arbeiders en boeren 
strijden volgens de marxistische beginselen en smeedde hen aaneen 
tot een machtige georganiseerde kracht. 

Lenin's ouders 

Lenin's vader, Ilja Nikolajewitsj, kwam voort uit het kleinburgerdom 
van de stad Astrakan. De vader had een academische opleiding genoten 
en werkte daarna 14 jaar als leraar in de wis- en natuurkunde. Daarna 
werd hij inspecteur en directeur voor het openbaar onderwijs. Hij was 
een vooruitstrevende, ontwikkelde man, die zijn gehele leven wijdde 
aan de voorlichting van de volksmassa's. 

Lenin's moeder, Maria Alexandrowa Blank, was de dochter van een 
arts. Zij was een veelzijdige, ontwikkelde, wilskrachtige vrouw met een 
standvastig karakter. 

Zij beschikte over een grote kennis van de schone letteren, zowel van 
de Russische als de wereldliteratuur. Ook musiceerde zij veel. 

De moeder van Lenin is een voorbeeld van een vrouw die haar kin
deren opvoedde tot eerlijke, ontwikkelde mensen, trouw aan hun 
idealen. 

Alle kinderen uit de familie Oeljanow, Lenin's achternaam, werden 
revolutionairen. 

De oudste zoon Alexander behoorde tot het geheime genootschap 
"De Volkswil". Hij werd op 1 Maart 1887 in Petersburg ter dood ge
bracht, wegens voorbereiding van en deelname aan een aanslag op 
tsaar Alexander de 3de. Tegelijkertijd werd ook de oudste zuster, Anna, 
in Petersburg gearresteerd. 

De dood van Alexander was een zware slag voor de familie. 
Voor Lenin betekende het tevens een ommekeer in zijn leven. Hij 

nam zich voor niet de weg van Alexander te volgen en veroordeelde de 
strijdwijze van de "Volkswil". Hij werd marxist en wist deze weten-
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schap later verder te ontwikkelen en toe te passen in de imperialisti
sche faze van het kapitalisme. 

Reeds als student nam hij aan de revolutionaire beweging deel. Aan 
de universiteit in Kazan kwamen in 1887 de studenten in verzet. Lenin 
behoorde tot een van de organisatoren van dit verzet en wel'd voor het 
eerst in zijn leven gearresteerd. Het zou niet de laatste keer zijn. 

"Waarom rebelleert u, jonge man? U hebt toch een muur voor u?" 
zei de politieman tot hem, toen hij naar de gevangenis werd over
gebracht. 

Lenin antwool'dde: "Ja een muur, maar hij is vermolmd. Als je er 
tegen stoot, zakt hij in elkaar." 

Op 17 N overober 1917 stortte deze vermolmde muur inderdaad in, 
door de stormloop van de arbeiders en boeren op het tsaristische regiem 
dat door de uitputting van de eerste wereldoorlog verzwakt was. Lenin's 
leuze, reeds voor de eerste wereldoorlog uitgewerkt en op tal van inter
nationale socialistische conferenties verdedigd, om ingeval van oorlog 
de zwakte van het kapitalisme ·te benutten en deze om te zetten in een 
burgeroorlog om de macht te grijpen, werd werkelijkheid. 

De grote Russische Octoberrevolutie werd een feit, dat een nieuwe 
periode in de geschiedenis van de klassenstrijd inlu1dde. 

In Rusland werd een staat van een nieuw type opgericht, die het 
volk bevrijdde van een grenzeloze uitbuiting en ondel'drukking. De 
Octoberrevolutie opende de weg naar de ontwikkeling van de Sowjet
maatschappij tot ongekende hoogte. 

In dit land zagen de arbeiders van de gehele were1d hun socialistische 
idealen tot werkelijkheid wol'den. 

De nieuwe ontwikkeling, de industrialisatie van de Sowjet-Unie, de 
modernisering van de landbouw, op collectieve leest geschoeid, het 
vooruitbrengen van cultuur en wetenschap, het oplossen van het natio
naliteiten-vraagstuk, werd door vriend en vijand in de wereld met 
ademloze spanning gevolgd. 

De vrienden keken naar de grote Sowjet-Unie met instemming en 
om er lessen uit te trekken voor hun eigen strijd. De vijanden volgden 
met belangstelling de ontwikkeling, in de vurige hoop dat de Sowjet
Staat zou instorten. 

Reeds lang voor het uitbreken van de Octoberrevolutie, werkte W.I. 
Lenin de theorie en taktiek uit voor het welslagen van de socialistische 
revolutie. 

De revolutie wekte de scheppende krachten van het vo·lk, krachten 
die in elk volk ve11borgen zijn. 

De jonge Republiek hie1d stand tegen de gewapende interventie
oorlog van de buitenlandse imperialisten, zij hield stand tegen de 
economische en diplomatieke blokkade van het buitenland en wist de 
ontzaglijke armoede en verwoestingen meester te Wol'den. 

De geweldige economische ontwikkeling, welke de Sowjet-Unie heeft 
doorgemaakt, als resultaat van de vijf-jarenplannen, kan door niemand 
meer geloochend worden. 

De Sowjet-Unie is van een arm, agrarisch land uitgegroeid tot een 
industriëelland, met een eigen zware industrie. 

Deze industrie en de eenheid van de volkeren van de Sowjet-Unie, 
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onder letding van de communistische partij en haar secretaris kameraad 
Stalin, hebben het tiJdens de tweede wereldoorlog mogelijk gemaakt, 
de overwinning te behalen in de vaderlandse oorlog tegen het Hitler
fascisme. 

De Sowjet-Unie en de vrede 

Lenin werkte de grondslagen uit voor de binnen- en buitenlandse 
politiek van de jonge Sowjet-republiek. 

De eerste wet inzake de buitenlandse politiek, welke uitgevaardigd 
werd, gold de vrede. Zij werd aangenomen op het tweede congres van 
de Sawjets op 8 november 1917, dus één dag na de revolutie. 

Sinds deze wet is de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie alleen 
en uitsluitend gericht geweest op het handhaven van de vrede. Vrede 
was de eerste noodzaak voor het Sowjet-volk, dat zich zulke grote 
doeleinden stelde als het verwerkelijken van het socialisme en de ver
dere overgang naar het communisme. 

De socialistische opbouw had ten doel, de eeuwenoude economische 
en culturele achterstand in te halen en een vrij, welvarend leven in 
vrede voor de Sowjet-mensen te scheppen, waarin de uitbuiting van de 
ene mens door de andere niet meer zal bestaan. 

Lenin stond op het standpunt dat de opbouw van het socialisme on
danks de kapitalistische omsingeling, mogelijk was. 

Aan deze belangrijke stelling van Lenin, dat de opbouw van het 
socialisme in één land mogelijk is, ligt de gedachte ten grondslag van 
de mogelijkheid van het vreedzaam naast elkaar bestaan van landen 
met verschillende maatschappelijke stelsels. 

In 1915 had Lenin reeds in zijn werk "Over de leuze van de verenig
de staten van Europa" het volgende geschreven. 

"De ongelijkmatigheid van de economische en politieke ontwikkeling is 
een onvoorwaarde/'ijke wet van het kapitalisme. Hieruit volgt, dat de 
overwinning van het socialisme aanvankelijk in enkele kapitalistische lan~ 
den of zelfs in één afzonderlijk genomen kapitalistisch land mogelijk is." 

Lenin heeft in de jaren na de machtsovername voortdurend de vredes
voorstellen van de Sowjet-Unie herhaald en gepleit voor het herstel van 
de diplomatieke en handelsbetrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de 
kapitalistische landen: "Wij zijn voor een bondgenootschap met alle 
landen zonder uitzondering." 

Het principe van het vreedzaam naast elkaar bestaan van landen met 
verschillende maatschappelijke stelsels wordt thans door tal van staten 
onderschreven. 

Naast de Sowjet-Unie stelden zich ook de 29 landen van Azië en 
Afrika, waaronder China, India en Indonesië, die op de Bandung con
ferentie in April 1955 bijeenkwamen, op dit standpunt. 

Het principe van de coëxistentie, het erkennen van elkaars soeverei
niteit, het zich niet mengen in elkaars binnenlandse aangelegenheden 
en het ontwikkelen van handels- en culturele betrekkingen op voet van 
gelijkheid, vormen de grondslagen waarop zich nieuwe vriendschappe
lijke verhoudingen tussen de landen kunnen ontwikkelen. 

Ons land heeft tot taak, deze principes eveneens tot richtsnoer van 
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de Nederlandse buitenlandse politiek te maken. Dit kan bereikt worden 
door de eensgezinde strijd van allen die de vrede willen, en vooral door 
eenheid van socialisten en communisten. 

De Sowjet-Unie is een hecht bolwerk voor de vrede geworden. 
In de strijd voor de vrede is de Sowjet-Unie een sterke bondgenoot. 
Veel is er sinds 1917 veranderd. In het verslag van de eerste secre-

taris kameraad Chroestsjow aan het 20ste congres van de CPSU stelde 
hij vast, dat 

"Het voornaamste kenmerk van ons tijdperk is, dat het socialisme buiten 
het kader van de landelijke begrenzing is getreden en een wereldsysteem 
is geworden. 

Het kapitalisme is onmachtig gebleken deze ontwikkeling van wereld
omvattende historische betekenis te verhinderen. 

Het gelijktijdig bestaan van .fwee tegenover elkaar staande economische 
wereldstelsels - het kapitalistische en socialistische - die zich volgens 
verschillende wetten en in tegengestelde richtingen on-twikkelen, is een 
onweerlegbaar feit geworden. 

De socialistische economie ontwikkelt zich in het teken van de steeds 
grotere bevrediging van de materiële en culturele behoeften van alle leden 
van de maatschappij, van de voortdurende uitbreiding en verbetering van 
de produktie op grondslag van de verst ontwikkelde techniek, en eert 
hechtere samenwerking en wederzijdse hulp tussen de socialistische 
landen." 

De ontwikkeling van de socialistische economie tot nu toe heeft de 
Sowjet-Unie tot een geweldige kracht gemaakt. Met de toepassing van 
de atoomenergie en de ontginning van nieuwe gebieden, zoals dit nu 
begonnen is, zal de kracht van de Sowjet-Unie nog meer toenemen. 

Deze ontwikkeling op zichzelf is al een teken dat de volkeren van 
de Sowjet-Unie alleen belang hebben bij vrede. 

De ontwikkelingsweg die de Sowjet-Unie langs de leninistische richt
lijnen heeft afgelegd, heeft niet alleen betekenis voor de Sowjet-volke
ren zelf, maar is van onschatbare betekenis voor alle volkeren ter 
wereld. 

Wij kunnen Lenin niet beter gedenken dan door te studeren in zijn 
nagelaten werken, om deze ervaringen te gebruiken voor de strijd van 
ons eigen volk, voor vrede, democratie en vooruitgang. 

A. K. 
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De toestand van de arbeidersklasse 

Enkele factoren die het levenspeil bepalen 

Niemand zal willen ontkennen, dat er in Nederland volop werkgele
genheid is. Niemand zal willen ontkennen, dat er in ons land een snelle 
ontwikkeling van de industrie heeft plaats gevonden. Bekijkt men de 
cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek dan blijkt daaruit dat 
de industriële produktie in 1955 88 % hoger was dan in 1938. De vraag 
is echter, wie van deze gunstige ontwikkeling geprofiteerd heeft, hoe 
de welvaart in ons land is verdeeld. 

De grote ondernemers maken fabelachtige winsten. Het reeds zeer 
gunstige jaar 1954 wordt overtroffen door de cijfers, die tot dusver over 
1955 bekend zijn. In overeenstemming hiermee geven de aangekondigde 
dividenden een bee1d van welvaart voor de grote aandeelhouders. Het 
Financiëel Dagblad publiceert hierover een statistiek. In de loop van 
de maanden januari en februari maakten 44 maatschappijen hun divi
dend over 1955 bekend. Hiervan kondigden 22 maatschappijen een hoger 
dividend, 21 een zelfde dividend en slechts 1 maatschappij een lager 
dividend dan over 1954 aan. 

Maar hoe staat het met de arbetdersklasse? 
Het Parool van 23 februari 1956 begon een artikel met een zinsnede 

uit een brief van een lezer, die reeds eerder door dit blad werd gepu
bliceerd. Deze lezer schreef: "Wij leven niet in een tijd van welvaart, 
integendeel, de zorgen en de armoede die in de gezinnen van de arbei
ders heersen zijn zorgwekkend." De schrijver van het artikel voegde 
aan deze hartekreet toe, dat vele instemmende reacties op deze brief 
de redactie bereikten. 

Dit is volledig in overeenstemming met de feiten. Drs B. Bolmeyer 
maakte in zijn artikel in Economische Statistische Berichten van 16 
november 1955 "Zeven loonronden, de fiscus en het prijsverloop" * uit 
de officiële statistieken een berekening, waaruit bleek dat het reële 
loon van de nijverheidsarbeiders 18% lager was dan in 1938/9. We zien 
hieruit dat de arbeiders er op achteruit gaan. Het is dan ook geen won
der dat het vleesverbruik in 1954, een jaar van welvaart, 37,1 kg. per 
hoofd en per jaar bedroeg, terwijl dit in 1938, een crisisjaar met 400 à 
450.000 werklozen, 38 kg. per hoofd en per jaar was. Niet alleen dat 
door de grote ondernemers en grote aandeelhouders, wier inkomen 
aanzienlijk gestegen is in 1954, meer verbruikt zal zijn dan in 1938, 
maar ook het vreemdelingenverkeer is buitengewoon veel groter ge
worden, en zoals men weet wordt ook hierdoor het vleesverbruik be
invloed. In 1938 bedroeg dit verkeer 38.280 pers_çmen (cijfers Algem. 

* Zie Politiek en Cultuur, Jan. '56, pag. 21. 
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Nederl. Vereniging van Vreemdelingenverkeer); in 1954 954.291 (cijfers 
C.B.S.). 

* 
De toestand van de arbeidersklasse wordt niet alleen bepaald door 

het reële loon. In verhand met de absolute verarming wend hierover 
reeds meermalen in P. en C. geschreven. Een groot aantal factoren 
speelt hierbij een rol. Als eerste willen wij het feit nemen, dat de 
arbeiders door allerlei jaagsystemen met meer inspanning moeten 
werken. De produktiviteit is in 1955, vergeleken met 1938, volgens de 
cijfers van het C.B.S. met 24 % gestegen. Alleen van 1954 op 1955 steeg 
de produktiviteit met ruim 11,2 %. Dat dit niet zonder gevolgen voor 
de toestand van de arbeiders blijft is wel du1delijk. Veel hiervan zal 
zich niet direct voelbaar maken en is ook niet gemakkelijk in cijfers uit 
te drukken. Dit is echter wel met de ongevallen mogelijk. De Rijks
verzekeringsbank publiceerde kort geleden zijn verslag over 1954. Hier
in schrijft het bestuur: 

.,In het jaar 1954 (zijn) in totaal 404.696 aangiften van ongevallen ont
vangen, tegenover 379.354 aangiften in 1953. Het gemiddeld aantal aan
giften per werkdag steeg van 1236 in 1953 tot. 1318 over 1954, een gemid
delde dat tevoren nimmer werd bereikt (spatiëring van ons -
B. G.). Het laat zich aanzien, dat ook over 1955 dit hoge gemiddelde zich 
zal handhaven." 

In hetzelfde verslag vinden wij ook de cijfers over 1947. Toen bedroe
gen de bij de bank aangegeven ongevallen 342.163 of gemiddeld per 
werkdag 1122. De stijging van het totaal aantal ongevallen bedroeg dus 
van 1947 tot 1954 ruim 18 %. 

* 
E.en tweede factor, die een rol speelt is het feit, dat de arbeiders om 

enigszins rond te IDomen gedwongen zijn veel over te werken. Over de 
gevolgen hiervan nam P. en C. in zijn februarinummer een artikel van 
Dr W. Freudman op. Een lezer schreef hierover aan de redactie: 

.,Dat dit overwerk tezamen met de 'algemene beroepsinvloeden' de vat
baarheid en beschadiging van het hart, de >bloedsomloop en het zenuw
stelsel veroorzaken is duidelijk. Doch m.i. zijn ook zonder overwerk de te 
lage lonen, de onmogelijkheid om bij te verdienen en de geestelijke depressie 
die zich bij vele niet politiek bewuste arbeiders voordoet, mede oorzaak dat 
het ·werk voor deze arbeiders moeilijker en afmattender wordt." 

En tevens schrijft hij, dat ook de inspanning, die vele pensioentrek
kers zich moeten getroosten om door allerlei baantjes hun pensioen 
•aan te vullen, vaak ten koste gaat van de gezondhe~d der pensioen
trekkers. 

Uit onze statistiek is niet te zien hoeveel arbeiders aan hartziekten 
sterven. Het is echter wel opmerkelijk dat het aantal sterfgevallen in 
het algemeen tengevolge hiervan is toegenomen. Volgens het C.B.S. 
bedroeg dit in 1950 17.410 en in 1954 20.055, of een toeneming van 
ruim 13%. 

* 
Een derde factor is wel de steeds toenemende arbeid van de gehuwde 
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vrouw. Nauwkeurige cijfers hierover zijn moeilijk te verkrijgen. Daarbij 
komt nog dat een groot deel geheel aan de waarneming ontsnappen. 
Neem b.v. maar eens het grote aantal gehuwde vrouwen, die allerlei 
thuiswerk verrichten. Een globaal beeld is echter wel uit de verschil
lende rapporten op te maken. We noemen het "Onderzoek naar de 
arbeid der gehuwde vrouw in Nederland", door dr W. H. Posthumus
van der Goot, 1938, "Het advies inzake het vraagstuk v,an gelijke be
loning van mannen en vrouwen", door de Sociaal-Economische Raad 
1953, en de voorlichtingsfolder van de "Bond van Vrouwen in Beroep 
en Bedrijf", 1954. 

Hieruit kan men de volgende cijfers over de aantallen werkende 
vrouwen distilleren: 

1930 63.470 of 4,2 % van het totaal aantal gehuwde vrouwen 
1947 197.622 of 9,9% 
1954 252.000 of 12,6 % " ., 

Zoals we zien is de toeneming buitengewoon groot. Want in 1954 
werken 188.530 mèèr gehuwde vrouwen dan in 1930, een stijging van 
298%. 

* 
Dit zijn slechts enkele factoren. Voegen wij hievbij de enorme woning

nood en de slechte toestand van het onderwijs, dan springt de achter
uitgang van de toestand van de arbeidersklasse wel zeer scherp in 
het oog. 

Het doet dan ook zeer zonderling aan, en het is in tegenstelling met 
de brief, die het Parool zelf publiceevde, dat dit zelfde blad op 15/2/56 
naar aanleiding van de rede van N. S. Chroestsjow op het twintigste 
partijcongres van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie 
schreef, dat deze "zijn gehoor (vergastte) op de oude nonsens over de 
uitbuiting van de arbeidersklasse in de kapitalistische wereld". 

Het blad weet zeer wel, dat de reactie met Romroe aan het hoofd de 
arbeiders uitbuit en dat hun toestand is achteruitgegaan. Feiten zijn 
koppige dingen. Ook al probeert Romroe het sprookje van bezitsvor
ming voor de massa opnieuw op te rakelen en te vertellen dat men van 
de leuze "voor bezitsvorming" is aangeland in de periode van de "prak
tische aanzet", verandert hierdoor geen titel of jota aan het feit, dat 
het zelfs bij deze gunstige conjunctuur voor de arbeidersklasse onmo
gelijk is ook maar enige reserve voor slechte tijden te vormen, om nog 
niet eens te spreken van "bezitsvorming". 

B. GILLIERON. 

DE INTENSIVERING VAN DE ARBEID 

Voor de verhoging van de arbeidsproduktiviteit wordt door de bezit
tende klasse een intensieve campagne gevoerd. Daarbij wordt veelal de 
nadruk gelegd op de noodzaak van deze opvoering, wegens het feit dat 
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onze welvaart daarvan afhankelijk is en ook ten goede komt aan de 
arbeidersklasse. 

Over de kwestie of de gevolgen van de steeds verder opgevoerde< 
arbeidsproduktiviteit meer welvaart voor de arbeidersklasse scheppen, 
is in beschouwingen over de verarming reeds meermalen in P. & C. 
geschreven. Alleen al het feit dat de zg. erkende vakorganisaties in de 
Stichting van de Arbeid tot berekeningen zijn gekomen, waaruit blijkt 
dat de verdeling van het nationale inkomen vanaf 1 october 1954, wat 
het deel der arbeiders betreft, met 6% is achtergebleven, is nog eens 
een duidelijke demonstratie van het tegendeel. 

Maar wat een steeds dwingender vraag wordt is: Wat betekent de 
opvoering van de arbeidsproduktiviteit voor de intensivering van de 
arbeid? 

* 
De grotere arbeidsproduktiviteit wordt in hoofdzaak bereikt door het 

toepassen van twee middelen: door het invoeren en toepassen van 
nieuwe of nieuwere machines, mechanisatie dus, en door de arbeid zelf 
'te intensiveren. Er worden nog meer middelen aangewend, maar deze 
laten we als bijkomstig buiten beschouwing. 

Bestaat er nu verband tussen de twee voornaamste toegepaste mid
delen? Veel wordt het argument gebruikt, dat de technische vooruit
gang de arbeid vergemakkelijkt, het werk lichter maakt. Dit zou bete
kenen dat de technische vooruitgang niet tot grotere lichamelijke en 
geestelijke inspanning voor de arbeiders zou leiden, dat er dus geen 
intensivering van de arbeid is. Is dit in overeenstemming met de feiten? 

Iedereen weet dat het gebruik v,an gemechaniseerde middelen, van 
machines, de arbeid lichter kan maken, de inspanning van de arbeider 
kan verminderen. De vraag is echter of dit in de kapitalistische maat
schappij ook werkelijk het geval is, of dit ook het doel is van hen, die 
arbeid met gemechaniseerde middelen laten verrichten. 

Wat het doel betreft, waarmee de machine in gebruik wordt gesteld, 
is er tijdens het kapitalisme niets veranderd. Dit doel was en blijft: de 
winstmogelijkheid vergroten. Het doel is nièt: de arbeid verlichten. 
Zodra de winstmogelijkheid de technische vooruitgang niet nodig 
maakt, blijft deze dan ook veelal achterwege. 

Juist omdat het doel, de winstmogelijkheid per arbeider vergroten, 
een zo groot mogelijke produktie per arbeider bereiken, de drijvende 
kracht is, juist daa11door leidt onder het kapitalisme de mechanisatie 
niet tot minder intensieve arbeid, tot vermindering van de arbeidsin
spanning. Zodra er een machine in bedrijf· wordt gesteld, waardoor de 
arbeid van de arbeider woDdt verminderd of vergemakkelijkt, wordt 
de norm van de produktie voor de arbeider opgevoerd. Daar waar dit 
niet nodig is, omdat men de totale produktie niet wil opvoeren, krijgt 
de arbeider er een of meer taken bij. Zijn arbeid wordt in beide geval
len niet minder zwaar. Integendeel, veelal is de arbeid niet onbelang
rijk zwaaDder geworden na het invoeren van nieuwe technische 
middelen. 

Het opvoeren van de produktienorm per arbeider, of het opdragen 
van meer taken, heeft tot gevolg dat het aantal arbeiders steeds bij 

204 



verdergaande mechanisatie kan worden vei'Iminderd, het heeft uitein
delijk werkloosheid tot gevolg. 

Enerzijds voert onder het kapitalisme de opvoering van de arbeids
produktiviteit tot werkloosheid of groter werkloosheid, anderzijds voert 
deze tot groter arbeidsinspanning, intensivering van de arbeid en daar
mee tot vergroting van de uitbuiting van de arbeidersklasse. 

De tegenstelling tussen het kapitalistische produktiestelsel en de be
langen van de arbeidersklasse wordt daardoor steeds meer geaccen
tueerd, des te meer als men weet dat de kapitalisten niet stil kunnen 
blijven staan bij de mechanisatie, maar meer en meer overgaan, veelal 
moèten overgaan, tot automatisering van de bedrijven. Automatisering 
betekent dat het werk van tienduizenden arbeiders gedaan kan worden 
door enkele tientallen, doordat de machines zelf automatisch alle nood
zakelijke handelingen verrichten en zich zelf zonodig corrigeren. Het 
feit dat reeds in de Amerikaanse automobielindustrie tienduizenden 
arbeicders zijn ontslagen wegens de automatisering, is daarvan een 
illustratie. Het laat tevens zien tot welke tegenstellingen het kapitalis
me zelf leidt en de onoplosbaarheid daarvan onder het kapitalisme. 

De volgende gebeurtenis is daarvan een overdufdelijk bewijs. In een 
Nedf!rlands ondernemersorgaan komt het verhaal voor van een bezoek 
dat door de voorzitter van een der CIO vakbonden, Walther Reuther, 
gebracht werd aan een Amerikaanse automobielfabriek. Ik moet er bij 
zeggen dat dit verhaal nog scherper de toestand zou hebben gekarakte
riseerd indien het niet ging om automobielen, maar om dagelijkse ver
bruiksartikelen voor de arbeiders. Het had zich nl. ook kunnen afspelen 
in een fabriek voor fietsen óf een fabriek voor levensmiddelen. Walther 
Reuther werd door de directeur rondgele1d, in een geautomatiseerde 
afdeling, waar voorheen enige duizenden arbeiders werkzaam waren en 
waar nu nog maar enkele arbe~ders het werk deden. Toen ze langs al 
die zelfwerkende machines wandelden, vond de directeur het nodig om 
de opmerking te maken, "dat het wel zeer moeilijk voor de vakbonden 
zou zijn om van deze machines contributies te innen." Het antwoord 
van Walther Reuther was, "dat het nog veel moeilijker zou zijn om aan 
deze machines auto's te verkopen." 

De gevolgen van mechanisatie en automatisering voor de werkgele
genheid en daarmee voor de koopkracht en het levenspeil van de grote 
massa van arbeiders zijn hiermee duidelijk getekend. Verder ligt het 
voor de hand dat de enkele arbeiders, die het werk moeten doen van 
enkele duizenden, zeker niet minder inspannend moeten werken dan 
voor de automatisering. 

Het kapitalisme is dan ook niet in staat om de technische vooruitgang 
in het belang van de arbeidersklasse toe te passen. Het zou echter ver
keerd zijn om daaruit de conclusie te trekken dat de arbeiders, als zij 
onder het kapitalisme geen belang hebben bij de vooruitgang van de 
techniek, zich daarom tegen de techniek zouden moeten keren. Die 
conclusie zou onjuist zijn, omdat het er om gaat tegen de kapitalistische 
uitbuiting te strijden, om de vruchten van de technische vooruitgang 
niet alleen in het bezit te laten van hen die met nietsdoen hun leven 
verslijten en de arbeiders aan de ellende overleveren. 

De vooruitgang van de techniek geeft ons de mogelijkheid, de massa 

205 



te overtuigen van de onhoudbaarhetd van het kapitalisme en geeft ons 
de argumenten om aan te tonen dat alleen een socialistisch produktie
stelsel de enorme voordelen van mechanisatie en automatisering aan 
de gehele bevolking doet toekomen en niet alleen aan een klein aan
tal uitbuiters. 

De Sowjet-Unie levert daarvan talloze voorbeeLden. Daar leidt de 
technische vooruitgang, de mechanisatie en automatisering, direct tot 
verhoging van de levensstandaard en tot verlichting van de arbeid. 

Dit geschiedt in velerlei vorm. In de vorm van loonsverhoging en 
prijsverlaging, langer vakanties en korter werken. In de vorm van 
uitbreiding van de sociale voorzieningen, betere en meer woningbouw 
en niet in de laatste plaats van meer en beter onderwijs, zoals o.a. ver
lenging van de leerplichtige leeftijd. Van dat meer en beter onderwijs 
zijn zelfs de Amerikaanse onderwijsexperts geschrokken. 

* 
Bestaat er ook in Nederland intensivering van de arbeid? 

Nederland is geen uitzondering op de kapitalistische regel, dat het 
winstmotief de grootste drijfveer is voor de produktie. OngetwijfeLd 
heeft de mechanisatie in Nederland de arbeidsinspanning doen toe
nemen en moeten de gevolgen van deze grotere inspanning dan ook in 
Nederland waarneembaar zijn. 

Want naast de vergrote uitbuiting, d.w.z. dat de ondernemer per 
arbeider zijn winst opvoert, en de werklooshetd heeft het vraagstuk 
van de intensivering nog een kant die de arbeidersklasse niet kan en 
mag verwaarlozen. Nl. de gevolgen van de intensivering der arbeid 
voor de gezondheid, het lichamelijke en geestelijke welzijn van de 
arbeider en zijn gezin. 

Laten we eerst eens zien of er werkelijk een intensivering van de 
arbeid plaatsvindt. 

De Nederlandse Spoorwegen hebben een intensieve modernisatie 
doorgemaakt. Is de arbetd echter voor het personeel minder zwaar? Ja, 
is de arbeidsduur zelfs maar verkort? 

In 1921 maakten 51.000 spoorwegbeambten ruim 41 miljoen trein
kilometers. In 1954 hebben 34.500 beambten bijna 69 miljoen trein
kilometers gemaakt. De werktijd is officiëel nog altijd 48 uur en nog 
wel berekend over een periode van 8 weken. 

Bij de tram is de rijsnelheid door betere motorwagens belangrijk 
opgevoerd. De arbeidsintensiteit van de bestuurder daardoor evenzo. 
Ook rijdt men met grotere wagens en dus met meer passagiers. Het 
werk van de conducteur en tevens zijn verantwoordelijkheid, o.a. door
dat ook de geldomzetten sterk gestegen zijn, zijn groter geworden. 

Voor het goederenverkeer langs de weg is de intensivering opvallend. 
Wij willen niet teruggaan tot het tijdperk van de koetsier- maar dat 
vooral na de oorlog de rijsnelheid der auto's belangrijk is opgevoerd en 
daardoor de intensiteit van het verkeer sterk is toegenomen, betekent 
directe intensivering van de arbeid der chauffeurs. 

Bij de binnenvaart is men overgegaan van stoom tot motor, met als 
gevolg dat de schipper nu zelf de motor moet bedienen in tegenstelling 
.tot vroeger. 
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In de strokarton-industrie is de arbeidsnorm opgevoerd door machi
nes met hoger tempo. 

In een der Philips-bedrijven werkten oorspronkelijk twee man aan 
één machine; zij produceerden gezamenlijk 60 lampen per uur. Door 
technische veranderingen kon en werd één man aan de machine gezet, 
met de norm van 32 lampen per uur. In 4 maanden tijd werd deze norm 
opgevoerd van 32 tot 40 per uur. 

In een ander Philips-bedrijf, waar de produktie belangrijk is geste
gen, bleef het aantal werknemers sinds 1948 onveranderd. Wat wel 
veranderde waren de tarieven. Bij Philips wordt de prestatie beoor
deeld in arbeidseenheden. Vóór mei 1955 werd een bepaald werk met 
305 eenhede:o. gewaardeerd. Nu, na enige tussentijdse verlagingen, met 
152. Voor een ander werk daalde het aantal eenheden van 510 op 290. 

Bij de Hoogovens, een bedrijf waar ook de mechanisatie en technische 
vernieuwing op rutme schaal heeft plaats gevonden, is de produktie en 
de produktiviteit belangrijk gestegen. Met allerlei cijfers zou dit duide
lijk zijn aan te tonen, maar wellicht spreekt een ander cijfer nog dui
delijker taal: het cijfer van de bedrijfsongevallen. 

In 1953 waren er 69 ongevallen, waarbij de arbeid gestaakt moest 
worden, per maand. In 1954 was dit aantal opgelopen tot 79 per maand, 
terwijl in 1955 het aantal ongevallen zeker weer gestegen is.* De laatste 
tijd komen de Hoogovens regelmatig in het nieuws, nl. op de beurs
pagina wegens de grote winsten, en onder de rubriek ongevallen 
wegens het aantal ongevallen met dodelijke afloop. 

Van arbeiders van fabrieksmatige bedrijven, ja ook van vele bouw
vakarbeiders hoort men herhaaldelijk dat zij geen interessen meer 
hebben, dat zij niet in staat zijn de krant behoorlijk te lezen omdat zij 
te moe, te uitgeput zijn als zij van hun werk komen, om de nodi~·e 
aandacht en concentratie op te brengen. De voorbeelden, waaruit blijkt 
dat de intensivering van de arbeid een feit is, zouden dan ook gemak
kelijk per bedrijf vevmenigvuldigd kunnen worden, ondanks, ja veelal 
dank zij de invoering van moderne machinerieën, die de arbeid in feite 
zouden moeten verlichten. 

* 
De gevolgen van dit alles zijn moeilijker vast te leggen. Algemene 

statistieken van het oplopen van het aantal ziektegevallen en bedrijfs
ongevallen zeggen niet alles, indien ze niet zijn gespecificeerd, zoals 
het cijfer van de Hoogovens. 

Zo is het cijfermateriaal over de ziekteuitkering bij de Hoogovens 
ook belangrijk. Was de uitkering uit een speciaal fonds in jan. febr. 
mrt. 1954, 73.000 gulden, in hetzelfde tijdvak in 1955 was dit bijna 
120.000 gulden. 

De feiten tonen duidelijk aan dat de arbeiders, waar de intensivering 
door de ondernemer aan de orde wordt gesteld, met alle kracht tegen 
dergelijke methoden van super-uitbuiting de strijd moeten organiseren. 

Het kwaad heeft reeds een veel te grote omvang aangenomen zonder 
dat de arbeiders en hun organisaties actief hebben ingegrepen. 

• Zie voor het totaalcijfer van aangegeven bedrijfsongevallen in ons land 
pag. 202. 
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Hoe erg de toestand is, bewijst een recente publikatie. 
De Nederlandse Stichting voor de Statistiek heeft zich enige tijd 

geleden tot het Nederlandse bedrijfsleven, 400 ondernemingen met 
meer dan 300 arbeiders, gewend met de volgende vraag: 

"Hebben rustpauzes als onderbreking van de normale arbeidstijden en 
heeft het gebruik van dranken en voedsel tijdens de rustpauzes invloed op 
de arbeidsproduktiviteit ?" 

In feite wordt hier de vraag gesteld: is het arbeidstempo in uw onder
neming zó slopend, dat een rustpauze noodzakelijk is om deze slopende 
arbeid vol te kunnen houden? 

In 42 % der ondernemingen komen dergelijke rustpauzes voor, naast 
de normale schaft. Van de ondernemingen, die deze pauzes toepassen, 
was 54% van mening dat dit een gunstige invloed op de produktiviteit 
uitoefent, 29 % was van mening dat er geen merkbare invloed van uit 
ging, terwijl 17 % geen antwoord op de vraag gegeven heeft. 

Het oordeel van de bedrijven, waar geen extra-rustpauzes worden 
gegeven, is ook heel interessant. 

"Veruit het me,rendeel sprak een afwijzend oordeel uit; vele hunner vin
den een rustpauze niet gewen s t en niet nodig, andere voeren aan, dat 
het produktie-technisch ongeschikt of onuitvoerbaar is of dat er teveel 
aanlooptijd nodig is voor de produktie; sommige geven als hun mening te 
kennen dat het personeel in verband met het tariefstelsel geen pauzes wil 
of tijdens het werk reeds gelegenheid heeft iets te gebruiken." 

Het personeel stelt geen prijs op rustpauzes. 
Het is of men uit een rapport citeert uit het jaar 1887, een rapport 

uitgebracht door een parlementaire en'Juêtecommissie, die een onder
zoek moest instellen en feiten moest verzamelen over de arbeidstoe
standen in de bedrijven. In dit rapport komt een verslag voor van het 
berucht geworden onderzoek in de Maastrichtse aardewerkfabrieken. 
De arbeiders werkten daar 7 dagen per week het gehele jaar door. De 
antwoorden van een der directeuren komen wonderwel overeen met 
de antwoorden van de directeuren van thans. 

Wij geven dit vraaggesprek uit 1887 weer: 
Enquêteur: Die arbeid voor fondeurs en stokers is dan toch nog al 

inspannend? 
Directeur: Jawel, maar zij beklagen zich er nooit over, in 't minst 

niet. Indertijd heb ik hun aangeboden met behoud van hun geld één 
dag in de week vrij te geven, maar zij hebben niet gewild. 

E.: Waarom niet? 
D.: Och, zij zijn dat werken zo gewoon. 
E.:Laten wij elkander eens goed verstaan. Gij hebt, zegt gij, die men

sen een dag vrij willen geven, met behood van hun loon, en zij hebben 
daarvoor bedankt? 

D.: Ja zeker. 
E.: Dus naar Uw verklaring was de liefhebberij in het werken zóó 

groot, dat zij zeiden: neen, Mijnheer, wij bedanken u voor den vrijen 
dag, laat ons maar liever werken, wij zijn het zoo gewoon? 

D.: Ja. 
Het is verleidelijk nog meer uit dit rapport te citeren, maar het is 

voldoende om te weten dat het ontstellende toestanden aan het licht 
bracht. 
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In de verhoudingen, waarin we nu leven, bestaan ook ontstellende 
toestanden in de bedrijven, in het bizonder op het gebied van de in,
tensieve arbeid. 

Dat men de arbeid met allerlei middelen tracht te intensiveren, 
wordt bevestigd door een andere mondelinge enquête, van de Neder
landse Sticht-ing voor de Statistiek, bij een 60-tal werkgevers. 

Daaruit bleek dat bij 32 bedrijven tijdens het werk radio-muziek ten 
gehore werd gebracht. In de overige 28 bedrijven was dit niet het geval, 
aangezien dit onmogelijk was wegens het lawaai, niet van de muziek, 
maar van het werk. Van de 32 muziek-makende bedrijven, gaven 16 dit 
voor het gehele personeel, de 16 andere "slechts aan bepaalde afdelin
gen en wel speciaal die afdelingen met eentonig werk en waar veel 
meisjes werken". 

De directies meenden dat de invloed van de muziek gunstig voor de 
produktiviteit was, nl.: "men praat minder". 

En deze radiomuziek wordt dan voor de arbeiders(sters) aangekon
digd als "arbeidsvitamine". 

* 
Wij zijn er ons van bewust dat zeker lang niet alle kanten van dit 

vraagstuk, in het bizonder wat zijn gevolgen betreft, in dit artikel 
zijn belicht. 

Wellicht is dit ook onmogelijk, omdat alle omstandigheden, alle ge
volgen nog lang niet zijn onderzocht. 

Iedereen weet b.v. dat het aantal verkeersongevallen schrikbarend 
toeneemt. Gemakshalve wordt dit toegeschreven aan grote onvoorzich
tigheid, aan toenemende intensiteit van het verkeer. Maar het staat 
vast, dat ook de intensieve arbeid er iets mee te maken heeft. De ver
keersongevallen na afloop van de werktijd worden mede veroorzaakt 
door het verminderd reactie-vermogen van voetgangers, fietsers en an
deren, tengevolge van de intensieve arbeid van 8 uur en langer. 

Huiselijke moeilijkheden, opvoedingsmoeilijkheden worden mede be
invloed door het feit dat afmatting of overspanning van de werkende 
huisgenoten steeds groter vormen gaan aannemen. Ziekten en ongeval
len in en buiten het bedrijf hebben wij al genoemd. Zo ook het feit dat 
het deelnemen aan culturele of maatschappelijke gebeurtenissen door 
algemene afmatting wordt bemoeilijkt. Dit alles maakt het noodzakelijk 
dat een grondig onderzoek wordt ingesteld naar de omvang en de ge
volgen van de arbeidsintensivering. 

Wie zou dit onderzoek moeten leiden? 
Koning Willem I liet in 1841 een onderzoek instellen naar de kinder

arbeid. In 1860 werd door de ministers opnieuw een onderzoek gelast. 
In 1886 werd een parlementaire enquêtecommissie gevormd met de 
opdracht, een onderzoek naar de arbeidstoestanden in te stellen. Dat 
was een tijd waarin de arbeidsbeweging nog maar weinig te beteke
nen had. 

Een onderzoek thans overlaten aan de huidige regering zou betekenen 
dat het vraagstuk scheef zou worden getrokken en geen positieve resul
taten zdu opleveren. De ervaringen van onderzoekingen ingesteld door 
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de regering bevestigen deze waarheid steeds opnieuw. Het laatste be
wijs daarvan was wel het rapport over de Overheidssalarissen, in 
opdracht van de regering uitgebracht door een commissie van loon
deskundigen. 

Neen, hier ligt een terrein voor de vakbeweging. Dit is een taak van 
de vakbeweging. 

Daarvoor is in de eerste plaats. nodig dat de arbeiders hun vakorga
nisaties op de hoogte stellen van de methoden en de middelendieworden 
gebruikt om de arbeid te intensiveren, of dit zonder meer gebeurt door 
verscherping van de tarieven, het opdragen van meer taken of werk
zaamheden of dat door mechanisatie groter inspanning wordt gevergd. 

Wat de gevolgen betreft, zoals ongevallen, ziekten en ziekteverschijn
selen, vermoeidheid en oververmoeidheid, ook daarover moeten de 
vakorganisaties zo uitgebreid mogelijk worden geïnformeerd. Ander
zijds zullen de vakorganisaties zelf een onderzoek moeten instellen naar 
dergelijke toestanden. 

De E.V.C. zal dit in hoofdzaak moeten doen door middel van haar 
leden. Zij heeft niet de medewerking van de autoriteiten en de instan
ties die haar daarbij medewerking zouden kunnen verlenen. V oor het 
N.V.V., dat deze medewerking wel heeft, althans niet de tegenwerking, 
en zijn wetenschappelijke staf is het zeker mogelijk een diepgaand 
onderzoek in te stellen. 

Zo'n onderzoek zou er op gericht moeten zijn de ergste gevallen aan 
het licht te brengen. Immers, vast staat dat er rèeds een zodanige in
tensivering van de arbeid heeft plaatsgevonden, dat alleen maatregelen 
nu de nadelige gevolgen zoveel mogelijk kunnen nivelleren. O.a. is 
verkorting van de werktijd daarbij in het geding. 

Aan de Sociaal Economische Raad is door de regering verzocht een 
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een 
werktijdver korting. 

Volgens een bericht in de pers hebben de Amerikaanse vakorganisa
ties, speciaal ongerust over de gevolgen van de mechanisatie voor de 
werkgelegenheid, het verzoek tot de U.N.O. gericht om het vraagstuk 
van de mechanisatie op de agenda te zetten van de Algemene Verga
dering, die in juli van dit jaar in Genève bijeenkomt. 

Werktijdverkorting is een besliste noodzakelijkheid geworden. 
Een onderzoek met inschakeling en medewerking van de arbeiders, 

het verzet tegen verscherping van de uitbluitingsmethoden, het tot 
ontwikkeling brengen van de actie voor werktijdverkorting, behoren 
op de agenda te staan van de vakbeweging. 

Om daarbij tot de grootst mogelijke resultaten te komen, is en blijft 
het in eenheid optreden van de leden van het N.V.V. en de E.V.C. een 
eerste voorwaarde. Een gemeenschappelijke strijdwijz~> tegen de gevol
gen van de mechanisatie, tegen de intensivering van de arbeid, tegen 
de lusten voor de ondernemers en de lasten voor de arbeidersklasse, zal 
naast de resultaten voor de arbeiders ook de eenheid in de vakbeweging 
een belangrijke stap naderbij brengen. 

FR. REUTER. 
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De rol van Gandhi in de geschiedenis 

Overal in de Sowjet-Unie is grote belangstelling voor de rijke cultuur, 
de gewoonten en de geschiedenis van India. Het is een onderdeel van 
de vriendschap tussen ons volk en het grote Indische volk, dat een soe
vereine republiek heeft gesticht en een vastbesloten voorvechter is van 
de zaak van internationale vrede en samenwerking. 

Dit onderstreepte het belang van de recente uitgaven in het Russisch 
van de boeken "Een autobiografie" en "De ontdekking van India" door 
premier N ehroe. Betde boeken, geschreven door de eminente staats
man en vooraanstaande exponent van de Indische cultuur, vormen een 
rijke schatkamer van kennis over dit gmte land en zijn volk. 

Het is natuurlijk onmogelijk, in deze brief zelfs maar een korte be
spreking te geven van de boeken van premier N ehroe. Toch wil ik uw 
aandacht vestigen op één beLangrijk aspect: zijn waavdering van de 
historische rol die de gvote letder van de Indische nationale beweging, 
Mahatma Gandhi, heeft gespeeld. 

Iedereen die in India is geweest - en ik was er tweemaal - is zich 
bewust van de verering, waarmee de naam van Gandhi wovdt uit
gesproken. 

Het Indische volk beschouwt hem als een dappere voorvechter van 
hun nationale rechten, als een leider die zijn leven g,af voor hun geluk 
en welvaart. Gandhi was vele jaren lang het door iede:r~een erkende 
hoofd van de nationale bevrijdingsbeweging. 

Bij hun bel'!oek aan India en Afghanistan hebben N.A. Boelganin en 
N. S. Chroestjow herhaaldelijk Gandhi geëerd als een groot patriot, die 
een vooraanstaande rol had gespeeld in de geschiedenis van het Indi
sche volk. 

N.A. Boelganin verklaarde in een redevoering op de receptie die door 
de Eerste Minister van de staat Bombay werd gegeven op 24 November: 
"Wij, Lenin's leerlingen, huldigen niet Gandhi's filosofische opvattin
gen, maar wij beschouwen hem als een vooraanstaande leider die veel 
deed voor de ontwikkeling van een vredelievende houding onder uw 
volk en voor zijn strijd voor onafhankelijkheid." 

Helaas liet de historische literatuur in de Sowjet-Unie na, een helder 
beeld te geven van de rol van Gandhi. Sommige Sowjet-studies geven 
zelfs een onjuiste voorstelling van zijn activiteit .• 

Hoe komt dit? 
Ik geloof, dat dit komt omdat wij tot voor kort niet over voldoende 

gegevens van de Indische geschiedenis beschikten. Als gevolg daarvan 
moest de omschrijving van een zo gecompliceerde figuur als Gandhi 
wel eenzijdig zijn. Onze schrijvers concentreerden zich op het kritiseren 
van bepaalde kanten van de Gandhistische filosofie en beschouwden 
zijn activiteit volkomen geïsoleerd van de concrete omstandigheden en 
het peil van de anti-imperialistische beweging in India. En men moet 
toegeven dat de meeste Sowjet-onderzoekers van oosterse geschiedenis, 
mijzelf inbegrepen, deze opvattingen deelden, die in de pers tot uit
drukking kwamen. 

In dit verband zou ik nog eens de nadruk willen leggen op de ont-
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zaglijke betekenis van premier N ehroe's boeken voor een juist begrip 
van vele bizondere eigenschappen van de nationale bevrijdingsbewe
ging in India, en vooral van de rol die Gandhi heeft gespeeld. 

Nehroe geeft ons een levendig beeld van Gandhi, met al zijn ver
diensten en tekortkomingen. In "Een autobiografie" zegt Nehroe open
hartig dat velen, die onder leiding van Gandhi tegen de Britse imperia
listische onderdrukking streden, het niet eens waren met sommige as
pecten van zijn filosofie en zijn idealen. Maar Gandhi was, schrijft 
Nehroe, 

,.een bebouwer van de grond, met de kijk van een landbouwer op ver
schillende zaken, en met de beperkte blik van een landbouwer ten aanzien 
vail sommige kanten van het leven. India is echter een land van landbou
wers en daarom kent hij het goed en reageert op zijn lichtste trillingen, hij 
overziet de situatie nauwkeurig en bijna instinctief, en heeft de flair om 
op het juiste psychologische moment tot actie over te gaan." 

Nehroe vertelt verder dat mensen met vooruitstrevende ideeën het 
vaak niet eens waren met Gandhi: 

,.Zij waren het niet eens met zijn levensfilosofie en zelfs niet met som
mige van zijn idealen. Vaak begrepen zij hem niet. Maar de actie, die hij 
voorstelde, was iets tastbaars dat begrepen en intellectueel gewaardeerd 
kon worden ... Wij hadden altijd het gevoel, dat Gandhi India veel beter 
kende dan wij, al waren wij misschien logischer, en dat een man die zo 
ontzaglijk veel toewijding en loyaliteit ontving iets in hem moest hebben 
dat beantwoordde aan de noden en de verlangens van de massa." 

De beste hoedanigheid van Gandhi, de eigenschap die hem zo'n 
enorme invloed en prestige onder zijn volk verschafte, was ongetwijfeld 
zijn vurige vaderlandsliefde, zijn onwankelbaar geloof in de vermogens 
en de waarde van het Indische volk. En, :lloals premier Nehroe beklem
toont, het doel van het "geweldloze verzet", dat Gandhi organiseerde, 
was "een gistmiddel in de maatschappij te scheppen en zo de bestaande 
omstandigheden te veranderen". En het Nattonale Congres, onder lei
ding van Gandhi, "bracht een wonderbaarlijk ontwaken van de massa's 
tot stand en diende, ondanks zijn vage burgerlijke ideologie, een revo
lutionair doel." 

Het godsdienstige opperkleed van het Gandhi-isme camoufleerde de 
nationale bevrijdingsbeweging in India en was vaak aanleiding tot 
kritiek op Gandhi zelf. Niettemin was deze beweging, ondanks bepaalde 
tekortkomingen, een werkelijke anti-imperialistische volksbeweging. 
Daarom bracht zij India uiteindelijk de politieke onafhankelijkheid, 
onder leiding van Gandhi, Nehroe en anderen. 

Ik ben overtuigd ·dat de uitbreiding van de culturele en wetenschap
pelijke uitwisseling tussen de twee grote landen er toe zal bijdragen 
dat hun volken elkaar beter leren kennen, dat er een wederzijds respect 
voor elkaars nationale tradities zal ontstaan en dat dit, natuurlijk, elke 
mogelijkheid zal uitbannen van zulke betreurenswaardige vergissingen 
bij het vaststellen van de rol, die zulk een grote zoon van het Indische 
volk als Mahatma Gandhi heeft gespeeld. 

JEWGENI ZJOEKOW 

Lid van de Academie der Wetenschappen der U.S.S.R . 

(Brief aan Nieuwe Tijden, Febr. 1956) 



OVER VIJFTIEN JAAR 

Als Wlj .J!iuropeanen naar l:"eKing Komen hebben wij al een aanta.i 
boeken en artikelen over het nieuwe China gelezen. Maar omdat hun 
schrijvers, die China goedgezind zijn, zelf niet de besluiten hoeven te 
nemen over de stappen die gedaan moeten worden, zijn zij geneigd de 
nadruk te leggen op de hindernissen die zich op jullie weg bevinden. 
Zij maken zich bezorgd. "De schrijftaal van China," zeggen zij, "is een 
band tussen de verschillende delen van het land. Als onze Chinese 
vrienden hun schrift gaan romaniseren (het romeinse alfabet gaan ge~ 
bruiken- red.), zullen de culturele banden tussen noord en zuid, oost 
en west, verbroken worden." Vol bezorgdheid komt men hier naar toè, 
met duizenden onuitgesproken vragen die men een voor een wil stellen. 
En dan ontdekt men dat jullie heel goed weten dat er zulke vraagstuk~ 
ken zijn, maar dat je deze praktisch bekijkt. In plaats van verontschul~ 
digingen te zoeken om niets te doen, werken jullie eenvoudig de 
volgorde uit waarin ze aangepakt moeten worden. De vragen, die wij 
jullie wilden stellen, hebben nu geen zin meer: het antwoord volgt uit 
de manier waarop jullie het werk organiseren en de vorm waarin het 
gebeurt. Als een gestandaardiseerde uitspraak van de geschreven taal 
de eerste essentiële stap naar het romaniseren is, dan zit er niets anders 
op: jullie gaat eerst de spreektaal standaardiseren. 

Het lijkt heel eenvoudig: een kwestie van methode, anders niet. 
Maar bij nader inzien begrijpt men dat zelfs de voorbereidende stap 
een geweldige hoeveelheid werk betekent. Jullie zeggen zonder ophef: 
"Het zal vijftien jaar duren." En wij vinden dat wij jullie evenveel om 
je ontzaglijk geduld moeten bewonderen als om de heldere manier 
waarop je de dingen stelt. Ja, het zal vijftien jaar duren om de spreek
taal te standaardiseren, vijftien jaar voordat jullie een begin kunt 
maken met het vraagstuk van het romaniseren. Sommige van degenen 
die er het meest naar ver langen om de manier waarop het Chinees 
wordt geschreven te veranderen, zullen er aan het eind van die jaren 
niet meer zijn om hun wens verwezenlijkt te zien! Dat is niet erg: 
gewerkt te hebben om het mogelijk te maken, is voor hen voldoende. 
Aangezien er maar één weg is, die naar hun doel leidt, maakt het 
weinig voor hen uit of zij een korter of een langer deel van de reis 
meemaken: het volk sterft niet en zij weten dat dit het doel zal be
reiken. Daarom ontroerde ons vaak de beschrijving die ingenieurs, 
arbeiders, boeren van de toekomst gaven, met de eenvoud van visionai
ren, een toekomst die zij niet zouden zien maar die hun kinderen in 
hun plaats zouden zien. Een machinist in Foesjoen zei letterlijk: 
"Deze stad is gebouwd op zuivere steenkool, dus we gaan hem ver
plaatsen." Hij lachte terwijl hij het zei. Hij vond het aantrekkelijk om 
in een tijdelijke stad te wonen ... tijdelijk, maar een die langer zou 
blijven bestaan dan hij. In het zuiden vertelde een landbouwkundige 
mij over zijn experimenten met enten en stekken. "We gaan alle 
vruchtenbomen overplanten," zei hij, "uit de vlakte naar de berghel-
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lingen." Hij wees naar de bergen. Hij kon zich deze al bedekt met 
bananen en papaw-bomen voorstellen. Zijn vizioen deelde zich aan mij 
mee. 

Ook wij zullen niet meer leven wanneer Foesjoen verplaatst wordt 
en wanneer de bananen op de berghellingen groeien. En aangezien in 
China de toekomst de meest directe waarheid is, zien wij door jullie 
ogen een wereld die wij al verlaten zullen hebben. Maar denk niet dat 
dit ons treurig stemt - integendeel. Jullie delen ons je geduld en je 
bescheidenheid mee. Dank zij jullie, dank zij jullie werk en jullie over
tuiging, leeft en bestaat de toekomst al. 

J. P. SARTRE 
{Uit een reisverslag in "People's China", 16 Nov. '55.) 
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SPINOZA EN CHRISTIAAN HUYGENS 

Als critisch lezer van mijn artikel over Spinoza en de regentenstaat 
maakt pg. J. A. N. Knuttel te Leiden er mij attent op, dat de betrek
kingen tussen onze grootste denker en onze grootste natuurkundige in 
de XVIIe eeuw blijkbaar ook buiten de zuiver wetenschappelijke grens 
gegaan kunnen zijn. Hij verwijst mij n.l. naar de dagboeken van Con
stantijn Huygens Junior, de broer dus van Christiaan, die door het Hist. 
Genootschap in Utrecht gepubliceerd zijn (Journaal van Const. Huy
gens, den zoon; 5 dln.). Deze dagboeken zijn doorgaans ongelooflijk saai 
en onbelangrijk, maar krijgen natuurlijk betekenis, waar zij over beken
de historische personages handelen. 

Het interessantste, wat Constantijn Jr. over zijn beroemde broer te 
vertellen heeft, staat in dl. 2, dat het tijdvak oct. 1688-sept. 1696 be
strijkt, en betreft diens laatste ziekte en dood. In mei 1695 is Christiaan 
reeds ernstig ziek. Hij heeft buien van grote zwaarmoedigheid. Con
stantijn schrijft (25 mei): "Had mymerijen somtijds, en imagineerde 
(verbeeldde) sich menschen te hooren spreken, die daer niet en waren, 
en seyde, dat de menschen, hoorende van sijne opinien en sentimenten 
omtrent de religie, hem souden verscheuren. Alle de hope die hierin 
was, dat dese als aen een uytsinnigh mensch niet souden geimputeert 
(verweten) werden, schreeuwde somtijts luy uyt en seyde godloose 
dingen." 

Hieruit blijkt dus, dat de grote man van wetenschap, die Christiaan 
Huygens geweest is, op het einde van zijn leven atheïst was, en dat de 
familie Huygens, goed gereformeerd als zij was grootgebracht, zich 
hierover zo ontsteld betoonde, dat Constantijn de mogelijkheid van een 
geestesstoring kennelijk gretig aangreep, om dit atheïsme te veront
schuldigen. Dat de geestesstoring echter niet zo diep ging, of Christiaan 
wees bewust alle godsdienstige bijstand van de hand, blijkt uit wat 
Constantijn Jr. verder in zijn Journaal noteerde (20 juni 1695): 

"Had een brief van mijn vr(ouw) v. 18en. Schrijft, dat broer Chr. van 
die weeck van seer quaedt humeur geweest was, en dat, als sij hem 
wilden persuadéren (overreden) om een Predicant bij hem te laten 
komen, hij begon te vloecken en te raesen." 

Op de lle juli 1695 is Christiaan Huygens, al weer volgens het Jour
naal van zijn broer, zacht ontslapen. Maar ook nu ontbreekt de aan
tekening niet, dat hij pertinent alle inmenging van kerkelijke zijde van 
de hand gewezen had. 

Deze feiten zijn voor ons uiteraard leerrijk en belangwekkend. De 
vraag rijst natuurlijk onmiddellijk, in hoeverre de contacten tussen 
Spinoza en Chr. Huygens geleid kunnen hebben tot een geesteshouding 
van de laatste, die op onverbloemd atheïsme uitdraaide. Met de boven
staande passages voor ogen lijkt het haast niet vermijdelijk, dat- zoals 
pg. Knuttel aanneemt- Spinoza's denkbeelden post hebben gevat bij 
een man, die reeds door zijn wetenschap van de religie vervreemden 
moest. Anderzijds kan er, wanneer men de laatste gedachte doordenkt, 
ook sprake zijn van een gelijktijdige ontwikkeling bij Spinoza en 
Huygens, ieder langs de etappes van de eigen levensweg. Maar ook zulk 
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een parallelverschijnsel blijft in hoge mate interessant voor de ont
wikkeling van onze grote critische geesten in de XVIIe eeuw en doet 
de vraag rijzen, of de geschiedenis van het vrije denken bij onze intel
ligentsia, toen en later, eigenlijk wel ooit voldoende diep is onderzocht. 

Th. de V. 

Nieuws uit Israël 

VOOR VREDE TUSSEN ISRAEL EN DE 

ARABISCHE LANDEN 

Op 26 januari j.L orgamseerde de Communistische Partij van Israël 
een massa-meeting tegen de politiek van oorlogsvoorbereiding van Ben
Goerion. Het Moghrabi Plein in Tel-A viv was gevuld met duizenden 
deelnemers, die werden toegesproken door S. Mikoenis, lid van het 
Parlement. Op de spandoeken zag men de volgende leuzen: "Voor 
vrede!", "Leve de vrede met de Arabische landen!", "Geen oorlog!", 
"Weg met het Bagdad Pact!", "Weg met de imperialistische militaire 
pacten!", "Vrede door onderhandelingen!". 

De meeting werd aangevallen door groepen terroristen, die met ste
nen en kapotte flessen gooiden. Door de muur van verdedigers om het 
platform heen slaagden zij er echter niet in, de spreker en de geluids
installatie te bereiken en de meeting te verstoren. 

In zijn rede zei S. Mikoenis o.a.: 
"Geen stenen-gooiers kunnen de stem van de vrede tot zwijgen bren

gen. Het centrale vraagstuk voor de bewoners van Israël op dit moment 
is: zal men toestaan dat een oorlog tussen Israël en de Arabische landen 
wordt ontketend, ten bate van de petroleumbaronnen? Wij antwoor
den: nee! geen eerlijk mens wil dat ons land in de afgrond van deze 
ramp wordt gestort! De Ben-Goerion regering, die als politieke "wijs
heid" slechts militaire overvallen aan de andere kant van de grens kent 
en wier "successen" hebben geleid tot het isoleren van Israël als een 
agressieve staat in de ogen van de wereld, vergroot de uitbuiting van 
de werkende massa's en onderdrukt de Arabische bevolking. Deze rege
ring moet aftreden! Er is een veilige weg voor het volk van Israël. 
Deze weg is een politiek van vrede tussen de Israëli en de Arabieren, 
die thans dichterbij 'is dan ooit, nu Egypte, Syrië, Saoedie-Arabië en 
andere Arabische volken opstonden tegen het Bagdad Pact en koloniale 
slavernij. Deze weg betekent de vriendschap met de Sowjet-Unie en 
alle socialistische landen. Deze weg betekent: samengaan met alle vol
ken van Azië, die het juk van het kolonialisme afwerpen en de vrede 
verdedigen." 

TEGEN ONDERDRUKKING VAN DE ARABISCHE 
MINDERHEID 

De Joods-Arabische democratische krachten in Israël voeren een 
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voortdurende strijd tegen het militaire regiem en de politiek van discri
minatie en onderdrukking van de Arabische minderheid. Door het mili
taire regiem met zijn begeleidende verordeningen heeft de regering de 
discriminatie op grote schaal voortgezet. In verband hiermee publiceer
den 200 personen een oproep om een conferentie te beleggen over het 
militaire regiem en voor de verdediging van het Arabische boerenland. 
Tot de initiatiefnemers behoorden de voorzitter van de gemeenteraad 
in Kufur Jassif, de burgemeester van Sjafa Amer, Eisenstadt, professor 
in de rechtswetenschap in Tel-Aviv en lid van de Wereldvredesraad, 
dominee Farah in Haifa, Sjeik Jamal El Din Sa'idi, deken van de Alja
zar Moskee en vele andere bekende Joden en Arabieren. 

De conferentie werd vastgesteld op 11 Februari 1956, in Nazareth. 
Twee dagen van te voren weigerden de autoriteiten militaire passen 

aan alle personen in Tel-Aviv, Haifa, Jeruzalem en de dorpen in de 
Driehoek, die zich naar Nazareth wilden begeven, en in Nazareth wer
den de vergunningen om binnen te komen geweigerd. Men wilde de 
conferentie isoleren door Joden te verhinderen er aan deel te nemen en 
door de Arabieren in de Driehoek te scheiden van de algemene strijd 
der werkende massa's in Galileï. De militaire commandanten van de 
dorpen bedreigden iedereen, die het zou wagen de conferentie bij te 
wonen. 

Maar al deze pogingen liepen op niets uit. Uit dertig dorpen en steden 
kwamen delegaties in Nazareth en duizenden inwoners van Nazareth 
stonden buiten het gebouw, waar de conferentie plaatsvond, om te 
horen wat er besproken werd. 

Onder de leuzen van vrede tussen de Arabische landen en Israël, 
Arabisch-Joodse broederschap, afschaffing van het militair regiem en 
herroeping van de maatregelen ter confiscatie van Arabische bebouwde 
grond, werden de besprekingen gevoerd. 

Een Arabisch parlementslid zei, dat de toenemende onderdrukking 
van çle Arabische minderheid in Israël een onderdeel is van de imperia
listische samenzwering in het Midden-Oosten om Israël tot een oorlog 
tegen zijn buurlanden te drijven. De strijd tegen de afschaffing van het 
militaire regiem, dat aan de Arabische minderheid is opgelegd, is een 
deel van de strijd tegen de oorlog. Erkenning door de regering van 
Israël van het recht der Arabische vluchtelingen om naar hun land te
rug te keren, een recht dat door de democratische krachten in Israël 
ondersteund wordt, zou een belangrijke stap vooruit zijn op de weg 
naar een vreedzame overeenkomst tussen de Arabische landen en Israël. 

Een lid van de gemeenteraad van Haifa zei, dat het Joodse volk, dat 
meer dan één ander volk geleden had, niet zou toestaan dat de mis'i
dadige politiek van onderdrukking tegen de Arabische minderheid in 
Israël zou worden voortgezet. 

Eenstemmig werden resoluties aangenomen tegen het militair regiem, 
waarvan 150.000 Arabieren te lijden hebben, en tegen de militaire maat
regelen ter confiscatie van Arabische boerengronden. 

Een comité werd gekozen om deze resoluties aan de regering en het 
parlement voor te leggen en alle maatregelen te nemen die de uitvoe
ring daarvan zullen bevorderen. 

("Kol Haam", Tel-Aviv) 
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DE VIER ISMEN 
OP DIE WEG VAN PICASSO 

Eind Mei 1901 maakte Picasso zijn tweede reis naar Parijs. Hij is bijna twintig 
jaar en nagenoeg bezeten van zijn roeping en zijn beroep, van zijn werk. "Voort
durend denkt hij daaraan. Zijn mond met de smalle lippen ontspant zich soms, 
zijn ogen nooit. Het zijn zeldzaam zwarte ogen, te groot voor zijn gezicht en 
onbehagelijk door de starheid van hun blik. Zelfs als hij zwijgt en als een arbeider 
gekleed is, kan men hem niet voor een Parijzenaar aanzien. Zijn figuur, zijn 
gelaatskleur, zijn gitzwart haar: alles wijst er op dat hij een Spanjaard is," schrijft 
Robert Dorgelès over de eerste Parijse dagen van de jonge schilder. "Deze Span
jaard had zich voorgenomen, op de Montmartre te wonen; daar hij echter het 
dorp boven op de heuvel niet kent richt hij zich aanvankelijk op de Boulevard 
de Clichy in. In Barcelona, waar hij vandaan kwam, had hij om zich de illusie van 
luxe te geven, meubels op de kale wanden van zijn atelier geschilderd; maar in 
Parijs kan hij zich zelfs dit niet veroorloven.Maar hij is pas twintig, hij heeft zijn 
ezel en zijn palet; daarom maakt hij zich niet bezorgd over de toekomst ... Ten
slotte vindt de schilder op het echte Montmartre, op het Place Ravignan een 
atelier. Als de concierge en de andere huurders zijn kaduke meubels zien, trekken 
zij spottende gezichten ... De z.g. Bateau-Lavoir, waar hij zich inricht, is een 
merkwaardig bouwsel. Bouwvallig, donker, hol, overal trappen, vlieringen, schuil
hoeken en zo bizar gebouwd op de helling tussen twee stijgende straten, dat men 
óf in de kelder óf vlak onder het dak woont ... Picasso werkt, om niet afgeleid 
te worden, de hele nacht door, alleen met zijn droomgestalten, in het schijnsel 
van de grote petroleumlamp, dezelfde petroleum, die in zijn verfbak de olie ver
vangt. De nacht ligt blauw over het brede dakraam, blauw is zijn werkpak. en 
een blauwe wereld ontstaat onder zijn penseel - een vertwijfelde wereld van 
moeders met slappe borsten, uitgeteerde kinderen en bedelaars. De kunstcritici 
hebben nog nooit de vraag beantwoord waarom de figuren uit de 'Blauwe periode' 
zo mager zijn; de reden is, dat men op de Montmartre bijna verhongert ... Deze 
droomgestalten hebben geen aantrekkelijkheid voor de kunstliefhebbers, en de 
schilderijen staan in rijen langs de muren van het atelier ... De kunstenaar neemt 
de doeken die hem het minst bevallen, en schildert ze over. Zomers, als het in het 
atelier gloeiend warm is door de zon, die op het zinken dak brandt, werkt hiJ 
bijna naakt, in een lendedoek. En 's winters, als men ondanks de kleine kachel 
staat te rillen, schildert hij door, zijn gezicht blauw van de kou. Niets kan hem 
tegenhouden. Onder de maaltijden of buiten in de kring van zijn kameraden, 
zwijgt hij doorgaans, met een afwezige blijk - hij denkt aan zijn werk. Het is 
een verterende, onstuimige gloed, zoals elke hartstocht. Ontspanning, brood, tabak 
kon hij missen - tubes verf echter niet ... " 

En deze kleuren betekenen de wereld, waaraan hij onvoorwaardelijk is over
gegeven. Hij zoekt alles en probeert alles. Hij is een bezetene, een razende. Geen 
ontbering is hem te groot om te dienen, geen experiment te gewaagd om te vinden. 
Hij pakt alles aan, stelt zichzelf ontelbare vragen, is toegankelijk voor alles, voor 
de romantiek van een Delacroix, het realisme van een Manet . . de extase van 
een Van Gogh, de bitterheid van een Lautrec, de gevoeligheid van een Degas, 
het altruïsme van een Steinlen. Ja, hij breidt het gebied verder uit: steeds weer 
onderneemt hij zwerftochten door het Louvre en vereert daar de stilte van 
Paussin en de ingetogenheid van Pollajuolos, om tegelijkertijd Greco' s uitbarsting 
te bewonderen. - Verbonden met de grote kunst, verloren in de grote stad, werkt 
hij lange nachten achter elkaar. 

In de zomer van 1901 opent Ambroise Vollard de eerste Parijse tentoonstelling 
van Picasso, en de kritiek in de "Revue blanche" wijst op veel invloeden, daar 
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.,zijn enthousiasme hem geen tijd heeft gelaten om zijn eigen stijl te scheppen. Zijn 
persoonlijkheid wordt gekenmerkt door deze jeugdige en onstuimige spontani
teit ... " --- Maar het is juist die spontaniteit, die Picasso ondanks zijn harde 
werken niet verder laat komen. Het is tijd, dat hij beslist, dat hij een keuze doet. 

Buiten discussie staat de officiële kunst van de academies en de salons, want 
zijn innerlijke verzet tegen de platvloerse en zelfgenoegzame burgercultuur heeft 
zich sinds Barcelona nog versterkt. 

Moet hij zich aan het impressionisme overgeven, dat thans, nadat reeds een 
hele generatie zich daarbij heeft aangesloten, de grote anti-academische oppositie 
vertegenwoordigt en reeds begint historisch te worden? De spontaniteit, het 
essentiële deel van het impressionisme, zou bij hem passen. En deze kunst is in 
de eerste plaats een uitdrukking van de eisen van het ogenblik: zij is de sterke 
zinnelijkheid, die aan de oppervlakte blijft, zij is de onophoudelijke beweging, de 
veranderlijkheid zelf, zij dient het ogenblik, dat alleen de waarheid inhoudt, het 
komen en gaan, dat alleen het wezenlijke zijn is. Zij is de kleur in potentie, het 
schilderachtige überhaupt; zij is de sterkste reactie tegen de traditionele omtrek
teken- ·en schilderkunst van de salons, tegen de banale .. trouw aan het detail" en 
het ,.gepeuter aan het object" van de academie. Het impressionisme geeft het 
scheppende subject dus de volle vrijheid,' het is eindpunt van een bijna anarchis
tisch individualisme, dat wederom in het middelpunt van het laat-burgerlijke 
wereldbeeld staat. Het is de artistieke consekwentie van de natuurkundige optiek 
van een Helmholtz, die nog steeds overheerst, van de kleurenleer van Cantor, die 
nu de wiskunde nieuwe wegen wijst; het is tegelijk een uitdrukking van het filo
sofische positivisme, dat nu als laatste wijsheid de leerstoelen verovert. 1-fet is de 
nieuwe burgerlijkheid van de eeuwwisseling en in elk opzicht modern. 

Maar de oppositie richt zich juist tegen deze burgerlijkheid! Is het dus de 
zoon, die zich tegen de vade-r verzet? --- Ja, het is de eigen zoon, die alle karak
teristieke familiekenmerken heeft geërfd: terwijl de schilderkunst van het realisme 
in zekere zin reeds een uitdrukking van de ontpersoonlijking was --- denk aan de 
mensen van Manet --- heft de schilderkunst van het impressionisme de con
cretisering op; de verzakelijking is dus verder gegaan. Terwijl het realisme 
nog een objectief gegeven buitenwereld aannam en de waarheid als objectief 
beschouwde, kent het impressionisme slechts een subjectief gerichte buitenwereld, 
en elke waarheid is voor hem relatief. Terwijl in het realisme het waargenomene 
nog steeds het criterium voor de afbeelding was, is in het impressionisme het 
waarnemen alleen de centrale aanleiding geworden; het oplossingsproces is dus 
verdergegaan. --- Inderdaad, het is de zoon van de vader, het is niets anders dan 
de nieuwe generatie van dezelfde maatschappij. 

Deze oppositie is dus niet anti-burgerlijk, integendeel, zij is het innerlijkste deel 
van de burgerlijkheid, en het is alleen maar juist, wanneer de impressionisten er 
steeds de nadruk op leggen dat zij als burgers door de burgers gewaardeer4 
worden. 

Het impressionisme is niets anders dan een nieuwe artistieke mogelijkheid tot 
verruiming van het burgerlijke wereldbeeld. --- Picasso kiest deze richting niet. 

Maar het kruispunt kent nog andere wegen, want de oppositie rondom de eeuw
wisseling reikt boven het impressionisme uit, ja, zij richt zich zelfs tegen het 
impressionisme. Wanneer de menselijkheid verloren is gegaan en het menselijke 
is verzakelijkt, wanneer de eenheid van de wereld is opgelost en geen bindende 
waarheid meer bestaat, moet, om de mens terug te vinden, ook het impressionisme 
worden overwonnen, niet alleen het platvloerse en huichelachtige naturalisme 
van de academie. Ja, tegenover de leugens van de salonschilders· en de relatieve, 
subjectieve waarheden van de impressionistische schilders moet weer de absolute, 
objectieve waarheid gesteld worden --- er moeten nieuwe, algemene symbolen 
worden gevonden. Tegenover het hoe moet weer een wat gezet worden, tegen
over het ik een wij, tegenover de artisticiteit een aanschouwing, tegenover het 
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materiële het ideële. Tegenover de ervaring als doel moet de ervaring als middel 
gesteld worden, tegenover het voorwerp een inhoud, tegenover de vluchtige ver~ 
schijning het existentiële wezen. Ja, het gaat er om, tegenover de schijnkunst van 
de academie en de charme van het impressionisme een ethische kunst te stellen, 
een kunst die weer vraagt en antwoordt, die de gemoederen weer beweegt. 

Nog meer: het gaat er om, de gemeenschap, de natuur, ja de oorsprong über~ 
haupt, die verloren gingen, terug te vinden. Dat is het ware doel van de oppositie: 
de psychische angst van de tijd te voelen en de maatschappelijke nood te zien, de 
gemeenschap te vinden, het mysterie van het leven weer te bespeuren, de overgave 
en de hartstocht te rehabiliteren, het vizioen en de profetie weer toe te laten. 
Dat is de betekenis van de schilderkunst, die als ,.symbolisme" de kunstgeschie
denis zal ingaan. Hierin spitst de crisis van de eeuwwisseling zich toe: het be
wustzijn van de vervreemding en de eenzaamheid, dat de denkers en dichters van 
deze tijd in opstand doet komen, de veroordeling van de moderne technische be~ 
schaving, die door Tolstoi en Nietzsche verkondigd wordt, de sociale aanklacht, 
die steeds luider klinkt, hier worden ze als bindende manifesten in beeld gebracht. 

Picasso kiest deze weg, die hem toch al niet vreemd is, daar hij hem reeds in 
Barcelona betreden had. In het portret van zijn zuster, dat hij als veertienjarige 
schilderde, zit al alles: de ingehouden, diep verankerde werkelijkheid, niet zo in 
het oog springend en direct aansprekend als bij Courbet, niet zo neutraal en 
asociaal als bij Manet, nee, hier worden de dwingende menselijke vraagstukken 
werkelijk opgeworpen; de ruimte is eentonig grijs gehouden, zoals sommige ver~ 
laten Spaanse landschappen: de verlatenheid is volkomen. 

Het zelfportret van 1903, dat acht jaar daarna werd geschilderd, verruimt deze 
eenzaamheid door het eigen ik: onwerkelijk, als een coulisse is de achtergrond 
gehouden, waarvoor, bijna schimachtig, de twee~en~twintig~jarige staat, geen 
jongeling meer, maar verouderd en visionair, asketisch en losbandig, wreed en 
mild tegelijk. De armoede van de kleur is het symbool van zijn materiële armoede, 
de zware vorm het symbool van zijn ideële zwaarte. Het is de zwaarte van weten 
en leed, het is het rillen van de angst, de melancholie van de overtolligheid, de 
schaduw van de ondergang, de desillusie op zich zelf; dit is hier allemaal in op
genomen. Het is een wereld van gedesillusioneerde en in de desillusie sentimentele 
fantasie, die hier geniaal tot uitdrukking komt. 

En zo ontstaat met de andere doeken van dit jaar de wereld van armoede en 
verlatenheid: het zijn de daklozen, de entrechten en verstotenen, de onterfden en 
uitgebuiten, de bedelaars en prostituées, de dronkaards en de blinden, de gooche~ 
laars en de danseressen, de hongerige kinderen en de kleumende moeders, die 
hier verrijzen. Het is de wereld van de voorstad, van de artiesten en het circus, 
het is het arme en gewone volk, dat thans de ware menselijkheid vertegenwoor
digt, het is de broeder in de bedelaar en de zuster in de hoer, die het geheim van 
het leven verraden, - het zijn de "bloesems van het kwaad", die hier tot een 
reusachtig boeket zijn verenigd. Maar tegelijk zijn het schepsels zonder wilskracht 
en hoop, die rillend en onwetend blijven, die vermoeid en gelaten altijd weer een 
nieuwe morgenstond verwachten, het is tenslotte het op de troon zetten van het 
leed, dat de armoede als ,.een stralend licht van binnen" deemoedig aanvaardt. 

Elegisch en zacht en tegelijk bizar en hard schildert Picasso zijn gestalten van 
de ,.Blauwe periode", dikwijls bijna proletarisch~agitatorisch zoals Steinlen, dik~ 
wijls bijna speels en dandy~achtig zoals een leerling van Rosetti en met iets van 
een Rilke in dezelfde jaren, die toen in de vijfde Duïnesische Elegie deze wereld 
van koorddanse_rs en acrobaten als parabel voorhoudt: ,.Zeg mij. wie zijn deze 
reizigers, die slechts iets vergankelijker zijn dan wij zelf ... ?" 

Het blijkt, dat deze oppositie van de symbolisten evenmin omwentelende kracht 
heeft, zelfs geen kracht om iets te veranderen. Wel schildert Picasso in deze jaren 
doeken van blijvende internationale betekenis, etst hij bladen zoals de ,.Saltim-
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banques", die in hun gesublimeerde menselijkheid tot het schoonste van de Euro~ 
pese grafiek behoren, wel weet hij de sociale atmosfeer bondiger en tegelijk ge~ 
voeliger te treffen dan de kleinburgerlijke Roll en weet hij de gedifferentiëerde 
kunst van de aristocraat Toulouse~Lautrec, die op zich zelf een einde betekent, 
nieuw leven in te blazen en verder te brengen, weliswaar primitiever, maar ook 
rustiger. Toch voelt de burgerlijke maatschappij zich niet door zijn werk getrof~ 
fen, haar eigen zatheid niet bedreigd, haar eigen zekerheid niet geraakt. 

Picasso zelf blijft in zijn armoede opgesloten, deze onbeschrijflijke armoede, 
die de sociale inhoud en de blauwe kleur aan de schilderijen gegeven heeft. En 
het zijn deze doeken, die hij thans, in het begin van 1903 voordat hij naar Spanje 
gaat, voor tweehonderd francs bij elkaar wil verkopen ,....., maar er is niemand, 
die de~e ,.symbolen" voor dit spotgeld aanschaft. Om het op zijn atelier een beetje 
warm te krijgen verbrandt hij tekeningen en afdrukken, schetsen en akwarellen, 
en wie ooit in een van de troosteloze kleine kamers aan de nauwe Rue de Seine, 
waar hij nu tijdelijk verblijft, gewoond heeft, weet hoe koud het daar is. 

Nu en in de volgende jaren vindt Picasso vrienden: belangrijke beeldhouwers 
als Gonzales, fascinerende figuren en wegwijzers als Apollinaire, subtiele denkers 
als Max Jacob, trouwe kameraden als Sabartès, moedige critici als Raynal en 
Salmon, grote schilders als Braque en Gris, Matisse en Derain, kenners als Uhde 
en Kahnweiler ... en eindelijk kopers en verzamelaars als de Amerikaan Stein en 
de Rus Sjoekin. Vooral door Apollinaire wordt hij zichzelf, en de bekendheid 
begint zich geestelijk en materiëel af te tekenen. ,....., De schoonste vrucht van deze 
tijd is echter geen schilderij, maar de kop van de "Krankzinnige", een van de 
gevoeligste werken van de gehele moderne plastiek. Hier kondigt zich het genie 
aan. Tegelijk erkent Picasso thans de grenzen van de symbolistische kunst, hij 
ziet het einde van het slop waarin hij geraakt is: de ideeënschilderkunst alleen 
doet het niet, de spanning tussen het ik en het wij wordt door de schilderkunst 
niet opgelost, integendeel, de schilderkunst wordt een surrogaat, dat tenslotte 
alleen op literatuur uitloopt. De gemeenschap, die binnen de burgerlijk~individua~ 
listische wereld gezocht en schijnbaar gevonden werd, blijft op het ik betrokken 
- Tolstoi en Nietzsche zijn twee andere componenten hiervoor ,.....,, zij eindigt in 
een mystificatie, die wederom slechts de geestelijke tegenpool vertegenwoordigt 
van het positivistische impressionisme: ook het symbolisme is niets anders dan 
een nieuwe artistieke mogelijkheid tot verruiming van de burgerlijke wereld~ 
beschouwing, zoals het impressionisme er een is. Wat beide eerst nog bij elkaar 
brengt is hun passieve houding, die in wezen alleen maar aanvaardt en niet ver~ 
andert. De crisis van de maatschappij wordt niet overwonnen, zij drijft verder 
naar de catastrofe, en de vragen: einde of een nieuw begin, nihilisme of religie, 
zijn schijnvragen, die Renan reeds tien jaar daarvoor op de juiste wijze stelde: 
,.Godsdienstige mensen leven van een schaduw. Wij leven van de schaduw van 
een schaduw. Waarvan zal men na ons leven?" Het symbolisme is een surrogaat 
voor de ontmenselijking, eveneens een resultaat van het laat-kapitalistische ver
zakelijkingsproces, en juist de kunst van zijn grootste aanhangers eindigt in een 
slop zonder uitweg: in de angstschreeuw van Munch en in de monumentale pathe
tiek van Hodler, in het decoratieve van Denis en de precieuze zinnelijkheid van 
Toorop, in de zoetelijke mystiek van Nestercw en in de zwoele charlatanerie van 
W atteau, in de koude eenzaamheid van Segantini en in de nachtmerrie~achtige 
ondergang van Gauguin. 

Niettegenstaande de kracht, die zonder twijfel tot uitdrukking komt in de beste 
werken, zelfs met te grote nadruk, ligt soms een waas van sentiment over het 
geheel, en het is niets anders dan de werkelijkheid als Picasso later tegen Henri 
Mahaut zegt: "Dat is allemaal sentiment!" Van de "Blauwe periode", het aandeel 
van Picasso aan de opstand van de symbolisten, is weinig overgebleven. En nog 
dertig jaar daarna, naar aanleiding van de grote tentoonstelling in Zürich van 
1932, doet de kunstenaar voor fiet schilderij .. Het leven" de uitspraak: "Dit doek 
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is vreselijk. Wat de rest betreft, kan men wel zeggen, dat zij niet a1 te slechtl 
is ... " Sentimentaliteit is eigenlijk niet in overeenstemming met het karakter van 

.Ueze Spanjaard, dat thans, in een radikale overwinning op deze tendens, aangeland 
is bij een tomeloze opstand, een opstand die meer is dan die van het symbolisme, 
veel meer dan die tegen de traditionele kunst: een opstand tegen de gehele artis
tieke traditie. 

Thans hakt Picasso de knoop door, thans breekt hij de tot dusver geldende 
regels. Maar hij is niet alleen, hij is niet de enige. Ook hier is hij' deel van een 
beweging, die op verschillende plaatsen, zoals vulkanen, tot uitbarsting komt en 
gloeiende lava uitwerpt. In 1902 stichten Kirchner, Heckel en Schmidt-Rottluff 
in Dresden een vriendschapsband, een jaar daarna wordt, onafhankelijk daarvan, 
de "Salon d' Automne" opgericht door Matisse, die zijn kameraden om zich heen 
schaart: Marquet, Derain, Dufy, Rouault en Vlaminck; reeds in 1905 worden, 
weer volkomen onafhankelijk van elkaar, in Dresden en Parijs tentoonstellingen 
georganiseerd, die weliswaar alleen spot en hoon oogstten. 

Maar de opstand is begonnen, en hij zal onweerstaanbaar om zich heen grijpen, 
want hij is een maatschappelijke noodzaak, geen maakwerk en geen toeval, hij is 
deel ~en tegendeel van de nieuwe werkelijkheid, die meedogenloos naar voren 
dringt, om dan, nauwelijks tien jaar daarna, op de Europese slagvelden, tot uit
barsting te komen. Deze zieners en verkondigers wisten al wat er komen ging, 
zij zijn boodschappers van de angst, zij zijn de wereldbestormers en vormvernie
tigers, zij zijn de "wilden" en de "primitieven", die aan de ene kant de verruwing 
en het afstompen door het kapitalistisch bestaan aan de kaak stellen en aan de 
andere kant in opstand komen tegen de versplintering en differentiatie van de 
burgerlijke maatschappij. En zoals zij tegelijkertijd twee tegengestelde toestanden 
van dezelfde maatschappij uitdrukken, tonen zij eveneens twee verschillende 
bronnen, die, nu verenigd, het water aanvoeren dat de dorstigen drenkt: de kunst 
van de zogenaamde wilden en primitieven - de kunst van Afrika, Oceanië en 
oud-Amerika, die thans op een volkomen nieuwe wijze beschouwd wordt, die 
diepgaand begrepen wordt, - en de kunst van Vincent van Gogh. 

De "ontdekking" van de Negerkunst in Parijs, de "ontdekking" van de Palau
balken in Dresden, berusten evenmin op toeval als de "ontdekking" van de exta
tische schilder van Ar! es. Want hier wordt overal de geweldige nieuwe toon 
gehoord, wordt het nieuwe vizioen gezien, wordt de nieuwe vondst van het 
elementaire gedaan, wordt het "bondige handschrift", zoals Van Gogh het noemt, 
beoefend, wordt tenslotte het ware anti-classicisme tentoongespreid. Deze gelijk
tijdige ontdekking wordt wel door kleine toevalligheden begeleid, want het vinden 
is meestal een gevolg van het zoeken, maar de ontelbare anekdoten, waarvan de 
historici de weelderige groei plegen te behoeden, zijn en blijven bijzaak. Het gaat 
om veel meer dan Negerplastieken in winkels en ateliers of om de nalatenschap 
van Vincent, het gaat om de volstrektheid op zichzelf. Zo wordt de passiviteit tot 
actie, worden weemoed en berusting opzijgeschoven, wordt het program van de 
literatuur, dat het symbolisme aanhangt, tot het program van de kleur. 

Men doet afstand van de ruimte en daarmee van het perspectief, dat sinds de 
vroege renaissance de schilderkunst kenmerkt: Giotto wordt van zijn voetstuk 
gestoten. Ook hierin is men dus extreem onburgerlijk - want het perspectivisti
sche beleven van de ruimte in de beeldende kunst is niets anders dan het resultaat 
van het nieuwe natuurbeleven, de verruimde bewuste werkelijkheid van de 
moderne burgerlijke mens der handelssteden op het keerpunt naar de nieuwe tijd. 

Weliswaar begint het verlaten van de ruimte-diepte reeds bij Mane't, een 
bizondere schilder van de kapitalistische verzakelijking, maar bij Van Gogh 
wordt het eigenlijk afstand doen. Het zo veel mogelijk ongebroken kleurvlak wordt 
een directe uitspraak, en in verband daarmee krijgt de kleur de waarde van een 
symbool: "Dit is een kleur, die uit het standpunt van de realist. de gezichtsmislei
der, onwaar is; maar het is een suggestieve kleur, die een beweging van gloeiend 
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gevoel uitdrukt." ... "Men moet het huwelijk van twee gelieven weergeven door 
het huwelijk van twee complementaire kleuren." - Bewust of onbewust wordt 
daardoor de verbroken verbinding met de vè>è>r--giotteske kunst hersteld: Van 
Goghs extase, die het symbool van de kleur weer opricht, onderscheidt zich in 
haar mystiek allèèn van de middeleeuwen door het ontbreken van een persoonlijke 
God. Zo wordt het magische wereldbeeld opnieuw modern, en wederom is het 
geen toeval, wanneer deze "religieuse schilder" in plaats van Giotto vereerd 
wordt - maar Giotto, de aartsvader der burgerlijkheid, is niet de enige die in 
deze dagen door de burgerij naar een kleine zijkapel wordt verbannen. 

Men heeft thans, en hierin zijn het symbolisme van de inhoud en het symbolisme 
van de kleur het eens, geen verplichting tegenover het op de voorgrond stellen 
van de actualiteit, maar van de oneindigheid van tijd en ruimte. Maar de Fauves 
gaan verder: men voelt zich ook niet tegenover de geschiedenis verplicht, integen
deel, men zoekt de "voorgeschiedenis" op, men tracht zelfs de "tussenschakel", 
het "oerleven" te vatten. Het begrip dat ontstaan is, wordt genegeerd, het weten 
verdoemd, de beschaving vervloekt - een nieuwe Rousseau in een eveneens 
ondergaande maatschappij -, en als samenvatting van deze ommekeer en thuis
vaart worden persoonlijk het Dada-stokpaardje, waarvan Gauguin droomde, 
maatschappelijk het instinct van de barbaren, waarover de ethnologen spreken, 
en die beide door de psychologische studies van deze jaren - wederom niet 
toevallig - rationeel en irrationeel bewust gemaakt worden, als de enig juiste 
intuïtie geprezen. - De aantasting van het verstand, die op steeds meer gebieden 
vaste voet krijgt, die de filosofie doordrenkt, de psychologie verduistert, de lite
ratuur aanvreet, strekt zich nu ook uit naar de schilderkunst. 

Zo is het nu, in 1906, ook geen toeval, dat Picasso de kring om Matisse op
zoekt, dat hij een Negerplastiek uit de Congo mooier vindt dan de Venus van 
Milo, dat hij zich interesseert voor de oud-Iberische plastiek en over de schilder
kunst in de grotten van Noord-Spanje spreekt, maar dat hij tegelijkertijd op de 
vraag, of hij de Negerkunst kent, nors antwoordt: "Ik weet er niets van!" '-
want dit is immers niet de enige voorwaarde voor de nieuwe doeken, die hij nu 
met tomeloze hartstocht schildert en in het middelpunt waarvan "De juffrouwen 
van Avignon" staan, de bewoonsters van een bordeel en hun bezoekers. Dit 
schilderij is zowel in haar inhoud als formeel een heftig verwerpen van de burger
lijke wereld, krasser dan alles wat hij daarvoor heeft gemaakt. Niet meer dé 
geraffineerde prostituées van Lautrec, de morbide hoeren van Raps, nog minder 
de zakelijke Olympia van Manet en nog veel minder de wellustige Maja van 
Goya worden hier getoond, nee, het zijn überhaupt geen mensen meer, maart 
houterige figuren, zonder enige vleselijkheid, die in vertekening de ruimte deco
ratief vullen. Het lijkt alsof de scheppende hand het penseel van de Europeaan 
verwisseld heeft met het kerfmes van de Afrikaan - de reis naar het "voortijde
lijke" werelddeel is hier aangevangen, het stadium van de klassieke oudheid en 
van het burgerlijke westen werd hier achtergelaten. Het is het duidelijkste en 
belangrijkste bewijs van de rebellie: deze Spanjaard blijkt sterker te zijn dan de 
Franse Fauves en de Duitse expressionisten. - Het is inderdaad de barbaarsheid, 
die de cultuur vernietigt. 

Toch voltrekt de vernietiging zich niet, ondanks alle gewelddadigheid. In
tegendeel, de cultuur blijkt het sterkste deel te zijn, zoals de ratio tegenover de 
irratio, de kennis teg,enover de magie steeds weer de sterkere zijn. De Fauves 
zullen getemd worden en het expressionisme zal verzanden, want de "wilden" van 
Europa zijn en blijven Europeanen, en zij kunnen noch hun individuele, noch hun 
collectieve wordingsgang vergeten. - En inderdaad, al de opstandelingen, met 
weinige uitzonderingen, zijn binnen het tijdsbestek van één generatie weer getemd 
en tot de orde geroepen. Henri Matisse wordt zelfs een van de grote klassieken 
van Frankrijk, het land dat aan klassieken zo rijk is. De barbaarse opstand van 
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de kunst loopt af, nadat een barbaarse opstand van veel grotere omvang als 
oorlog over de halve wereld heeft geraasd. 

Bij Picasso vindt de ommekeer snel en binnen een jaar plaats. Ook de schilder~ 
kunst van de Fauves betekent voor hem geen definitieve weg, zij is voor hem, 
evenals voorheen het symbolisme, slechts een artistieke mogelijkheid voor de 
verruiming van het burgerlijke wereldbeeld, een van de gegevens van de huidige 
maatschappelijke toestand. Deze opstand van de "wilden" verandert de maat~ 
schappij niet, hij drijft haar slechts verder op de weg naar haar ontbinding en is 
zelfs een duidelijk symptoom van deze ontbinding Hij blijft ondanks alle onburger~ 
lijke leuzen en antiburgerlijke gebaren binnen het burgerlijke raam. 

* 
Picasso zoekt een nieuwe weg. Deze vindt hij thans in het spoor van Cézanne, 

in het kubisme. Weer is hij hier niet de enige, maar een deel van een beweging, 
en zoals hii in 1906 op de weg naar de Fauves Matisse heeft gevonden, vindt hij 
thans, in 1908, op de weg naar het kubisme Braque - ook de keuze van met~ 
gezellen en vrienden is niet toevallig. Ook niet de keuze van deze weg, die 
radicaal op een ander doel afgaat. Hij blijft in oppositie tegenover de banale 
academie en in oppositie tegenover het impressionisme, en evenmin keert hij 
terug tot het symbolisme. Maar waar hij zich thans vooral van afkeert is de' 
ordeloosheid van de Fauves, het gebrek aan compositie, de barbaarse fraze. 

Van de beide richtingen, die min of meer kenmerkend zijn voor de nieuwe en 
de wordende kunst en die, enigzins schematisch gesteld - zij grijpen in elkaar en 
vallen gedeeltelijk samen -, als de irrationele~intuïtieve~literaire en de rationele~ 
intellectuele~formele omschreven kunnen worden, slaat Picasso thans, in tegen~ 
stelling tot het symbolisme en de Fauves, de tweede in. Niet meer Gauguin of 
Van Gogh is het voorbeeld, maar Cézanne, die Cézanne die Gauguin als bela~ 
chelijk verwerpt en die Van Goghs kunst "schilderkunst uit het gekkenhuis" 
noemt. 

De antithese is onmiskenbaar, en de geijkte mening dat "De juffrouwen van 
Avignon" het voorportaal van het kubisme van de kunstenaar waren, is alleen als 
tijdbepaling juist, maar ideologisch onjuist: want waar Cézanne overwint, lijden 
de Fauves de nederlaag. Weliswaar zijn beiden tegenvoeters van het impressio~ 
nisme, maar de tegenstand van Cézanne is van heel andere aard. Wat hij wil is, 
in zijn eigen woorden: " ... uit het impressionisme iets stevigs, blijvends maken, 
zoals de kunst van de musea" - dus zoals de kunst van de klassieken. Tegenover 
de oplossing van het beeld wil hij de opbouw van het beeld zetten, tegenover het 
toeval de zekerheid, tegenover het onbestendige de versteviging. Daarom is het 
nodig het veelvoud van de veranderlijke afzonderlijke dingen te verminderen tot 
het typisch~blijvende, het is nodig, het zijn en blijven en niet het worden en vergaan 
te vatten, het absolute en niet het betrekkelijke te vinden, m.a.w.: tot een "oer~ 
vorm" door te dringen. De metafysica keert terug en het subjectieve idealisme, dat 
de grondslag vormt van de impressionistische wereldbeschouwing, is veranderd 
in een objectief idealisme. Plato is weer opgestaan! Niet de ruimtelijke betrekking 
van de mensen tot de dingen, maar de dingen zelf, de dingoen als idee zijn d~ 
wezenlijkste inhoud, het wezenlijke doel van Cézanne's streven. Nu zijn ook de 
geijkte uitdrukkingsmiddelen van de afbeelding onbruikbaar, ook de ruimte~ 
perspectieven overbodig -hier ontmoet Cézanne de Fauves. Weer wordt Giotto 
en met hem de renaissance, wordt de hele schilderkunst van de laatste vijf eeuwen 
terzijde geschoven, weer wordt de wereldbeschouwing van de nieuwe tijd, die de 
burgers schiepen, verloochend, en het is ook kenmerkend, dat de schepper van 
deze nieuwe stelling, net als de schepper van de antithese, in de loop van de 
volgende jaren zelf vereerd wordt: de achteraankomende ideologie van de late 
burgerlijke maatschappij eist, evenals in de filosofie en in de psychologie nu ook 
in de schilderkunst, naast het religieus monisme het filosofisch dualisme, naast 
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de mystiek van het subject de mystiek van het object - de mystificatie om
vat alles. 

Zo is Cézanne ideologisch een aartsconservatief (ook in het praktische dage
lijkse leven is hij dat) en artistiek een opstandeling. Hij wil de kunst van de oude 
meesters behoeden - Paussin is voor hem de allergrootste - en verloochent deze 
tegelijkertijd. Hij is de tweespalt in persoon, het prototypë van de tweeslachtige 
laat-kapitalistische maatschappij, die enerzijds de platonische wereldbeschouwing 
nieuw leven inblaast, anderzijds in de wetenschappelijke kennis van de natuur juist 
deze statische, absolutistische wereldbeschouwing afbreekt: in dezelfde jaren, 
waarin Einstein zijn ,.Electrodynamica van bewegende lichamen" schrijft, Ruther
ford het principe van de atoomsplitsing ontdekt en Minkowski de baanbrekende 
lezing over .. Ruimte en tijd" houdt, waarin dus bij de tot dusver geldende drie 
dimensies de ruimte-tijd continuïteit komt, waarin dus de materie in een nieuwe 
veelzijdigheid gekend wordt, in dezelfde jaren begint de invloed van Cézanne op 
de gehele Europese kunst - samenvallend daarmee, want het is juist Cézanne die 
het waarnemingsgebied in de schilderkunst tracht uit te breiden en onder negatie 
van de optische perspectieven de veelzijdige ruimte in het beeldvlak te brengen. 
Deze ruimte-tijd beweging is een uitdrukking van het merendeel der standpunten 
en van de simultaniteit: het ,.kubisme" verschijnt, maar met een verkeerde naam, 
een naam van het journalistieke toeval. want zijn .,kubussen" zijn alleen een middel 
tot een doel en niet het wezenlijke. Wezenlijk is de continuïteit van het zien, het 
.,tijdelijke herinneringsbeeld", het tijd-perspectief, dat thans het licht-perspectief 
van het impressionisme en het ruimte-perspectief van de renaissance vervangt. 
Wezenlijk is de nieuwe methode van het zien, die het voorwerp tegelijk van 
verschillende kanten beschouwt en de verschillende aspecten als beeldfragmenten 
tot een nieuw geheel samenvoegt, in een nieuwe orde stelt: de nieuwe .,orde op 
zichzelf". 

En het is deze .,orde op zichzelf", die nu als laatste werkelijkheid optreedt. 
Het is de .,oerwet", waarvan het beeld nu op het doek van de meester verschijnt. 
Het zijn de .,oervormen"', die de natuur tot grondslag dienen. Daarmee is eindelijk 
ook de tegenstelling tussen natuur en kunst opgeheven, de zegevierende geest 
beheerst de anarchie van de natuurlijke wereld en verwezenlijkt de laatstmogelijke 
gemeenschap. Wat de symbolisten en de Fauves niet konden: de angst en de 
wanorde van de mens uit te bannen, is hier eindelijk gelukt, de chaos der dingen 
wordt beheerst. De ,.oertijd" van Gauguin en de .,oerbeleving" van Van Gogh 
hebben plaatsgemaakt voor de ,.oerwet" van Cézanne . 

.,Het wordt tijd, dat wij eindelijk heersen!" stelt de profeet van de nieuwe 
godsdienst, Appollinaire, naar aanleiding van de eerste kubistententoonstelling in 
1911 nadrukkelijk vast. Inderdaad heeft nu de beeldende kunstenaar een grote 
mate van vrijheid tegenover het object gekregen, hij kan nu in het spel van het 
uitelkaarnemen en samenvoegen, in het werk van analyse en synthese, in het ver
beelden van de tegenstelling en in de keuze uit vele standpunten vrij kiezen en 
schikken. Deze volkomen nieuwe vrijheid trekt Picasso aan, het onverschrokken 
avontuur van de geest voert hem als volgeling op de weg van Cézanne. 

Evenals hij zich in de begintijd van de Fauves driftig in de gewaagde onder
neming stortte, drijft hij nu bezeten de aanvang van Cézanne verder. Bijna met 
geweld wil hij de kunst bevrijden, de natuur analyseren, bijna sadistisch breekt hij 
de dingen, versplintert hij de mensen. Zonder enig sentimenteel gevoel schildert 
hij nu onaandoenlijke gezichten, koude stillevens, harde landschappen, onverbid
delijk ontmaskert hij de wereld. Ja, hij wil de illusie in de kunst überhaupt ver
nietiaen, en in plaats van de geschilderde stoffelijkheid zet hij de materiële, door 
het linnen met echt materiaal van allerlei soort te beplakken, met stukken papier, 
krantenknipsels, glassplinters, stukjes doek, etiketten van flessen, ijzerdraad en 
karton. Bezeten voltooit hij het werk van de verzakelijking, experimenteert hij 
met de ontmenselijking, drijft hij de mystificatie tot het absurde. Nog meer: hij 
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mystificeert zelfs de mystificatie, doordat hij tenslotte de stoffelijkheid met zoveel 
virtuositeit schildert, dat de verwisseling met het blote oog nauwelijks te onder
scheiden is. 

De opstand is tot het einde gevoerd, de chaos is voltooid, en tegelijk wordt 
ook de mogelijke ondergang van de kunst aangetoond. Het lijkt alsof Picasso de 
veel meer omvattende t>ndergang, de ondergang niet alleen van de kunst maar van 
de gehele cultuur, alsof hij de op handen zijnde wereldoorlog wil aantonen. Maar 
het lijkt ook, alsof met het uitbreken van deze oorlog dit individuele oproer wordt 
gedempt, want thans, in 1914, lost de spanning zich op, gaat de storm liggen. De 
hartstochtelijke uitdrukkingsmiddelen worden gematigder, het geluid wordt zach
ter. In de compositie vermindert de harde spanning en het spel der vlakken wordt 
vrijer, wordt zelfs elegisch. Weliswaar verdwijnt de waakzaamheid niet, maar zij 
is nu elastischer, en een veelal aangrijpende, veelal bedwelmende vrolijkheid 
schuilt in de beelden. Zo heeft wed{:rom de orde over de chaos gezegevierd, de 
samenvatting over de oplossing, de heldere eenheid over de chaotische veelheid; 
de analyse heeft plaatsgemaakt voor de synthese. De hartstocht verdwijnt niet, 
maar wordt weer ingedamd, het klassieke is gered. De kunstenaar en de kunst 
hebben zichzelf teruggevonden. - De kunsthistorici kunnen twee nieuwe etiket
ten schrijven: analytisch kubisme, tot 1914 - synthetisch kubisme, vanaf 1913/ 
1914; ook hier wordt de orde hersteld, de schilderijenverzamelaars en conserva
tors zijn gekalmeerd. 

De drie groten van het kubisme, Braque, Picasso, Gris, gaan uit elkaar nadat 
het gevecht geleverd is. Ieder blijft zichzelf en gaat zijn eigen weg. Op 2 Augustus 
1914 brengt Picasso Braque, die opgeroepen is, naar het station: "Ik heb hem 
nooit meer gezien!" luidt de symbolisch bedoelde uitspraak van Picasso. Evenals 
Braque in 1919 niet samen met Gris een tentoonstelling wil houden, ontplooien 
zij zich ieder op hun persoonlijke wijze: Gris sterft jong en blijft de zachte vroeg
voltooide, de stille en in zichzelf gekeerde; Braque blijft eveneens trouw aan de 
zaak, hij variëert haar binnen zijn rustige wereld en wordt een van de moderne 
klassieken van de Franse schilderkunst; maar Picasso gaat verder ... Voor hem 
was het wederom slechts een episode, voor hem is het kubisme geen definitieve 
weg, maar slechts een nieuwe artistieke mogelijkheid om de burgerlijke wereld
beschouwing te verruimen, een van de gegevens van de huidige maatschappelijke 
toestand, die in de schilderkunst tot uitdrukking komt. Hij laat het nieuw-ontdekte 
land over aan de talloze na hem komenden, die thans overal ploegen en zaaien 
en ook nog ontginnen. Wat overblijft zijn de eerste daden en de eerste manifesten. 
En het zijn opstandige manifesten, die nu in veel steden opzien baren en deze 
Spanjaard bekend maken: in 1909 houdt hij een tentoonstelling in München, in 
1911 in München, Luzern en New York, in 1912 weer in München en in Keulen, 
in 1913 weer in New York; het uitbreken van de oorlog maakt meer internatio
nale tentoonstellingen onmogelijk, maar dezelfde oorlog stelt deze kunst pas op 
haar juiste plaats: zij had hem profetisch voorspeld - maar zij kon niet helpen 
om hem te verhinderen. 

Het was een opstand van de machteloze geest, een opstand van de toorn, 
zoals de opstand van de symbolisten en de Fauves, een drieste opstand binnen 
de burgerlijke maatschappij, die deze verder dreef op de weg van haar ontbinding. 
Het was de ontbinding zelf, omdat hij de individualiteit en ook het object oploste, 
het voorwerp tot een zuiver functionele voorstellingsruimte degradeerde, het was 
de tot het einde gevoerde oplossing en ontpersoonlijking. Het was een extreme 
verzakelijking, die alles veranderde in een "stilleven", de afbeelding van mensen, 
van landschappen en van dingen; en het is niet toevallig dat het stilleven tot 
het centrale thema werd - maar welk een reusachtige afstand tot de burgers van 
Chardin en Vermeer, bij wie elk ding nog onsterfelijk leeft: de weg die de burger
lijke wereld sindsdien gegaan is komt ook hier aan het licht. 

Bovendien is de simultaniteit in de zin van het kubisme een vergissing, want 

226 



deze is optisch niet te vatten, daar het oog niet tegelijkertijd alle getoonde aspec~ 
ten als een eenheid vermag te zien, een feit dat de futuristen eveneens vergeefs 
trachten te overwinnen. Het na~elkaar of naast~elkaar blijft, ook wanneer de tijd 
nu een gelijke waarde met de ruimte in het bewustzijn heeft. met andere woorden: 
het tijd~perspectief kan binnen de optiek - en de beeldende kunst is en blijft een 
zaak van de optiek - het ruimte~perspectief niet verdringen. Het bijelkaar in de 
tijd blijft een optisch na~elkaar of naast~elkaar, en de geschiedenis van de kunst 
geeft hiervan het beste bewijs, van de rotstekeningen uit het stenen tijdperk af 
via het reliëf van het Oude Oosten, de Griekse fries, de Romeinse triomfzuil, via 
de mozaïeken van Ravenna tot aan de legendebeelden van de middeleeuwen en 
de historische tafrelen van de nieuwe tijd. De .,herinneringsdimensie", zoals ze 
genoemd wordt, blijft optisch een ruimtedimensie. Bovendien was het een ver~ 
gissing wanneer men meende dat de spanning tussen natuur en kunst opgeheven 
kon worden. Natuur en kunst zijn en blijven twee tegenpolen, waarvan de weder~ 
zijdse betrekking de spanning voortbrengt, zoals ze ook de spanning tussen object 
en subject, tussen voorwerp en kunstenaar veroorzaakt. Ze zijn twee tegenpolen 
sinds de mens zich als .,scheppend wezen", als dubbelnatuur kent, en alle pogingen 
om achter of liever: vóór deze dubbelnatuur terug te keren, deze dubbelnatuur 
weer op te heffen, terug te keren naar de vóórpersoonlijke en vóórlogische toe~ 
stand, zijn mysticismen, onverschillig of het gaat om het primitief worden van 
Gauguin, om het opgaan in het al van Van Gogh of om het verabsoluteren vaö:l 
Cézanne. Dit is allemaal niets anders dan een vlucht uit de gerationaliseerde en 
verzakelijkte laatburgerlijke maatschappij. 

Daarbij moest nog een derde vergissing recht gezet worden: het rationalisme 
van het kubisme. Zeker zijn de kubisten niet sentimenteel zoals de symbolisten, 
ook niet extatisch zoals de Fauves, zeker bemerkt men steeds een soort berekening 
en nuchterheid, maar in wezen zijn het geen rationalisten maar empirici, want zij 
gaan uit van het voorwerp en maken zich daar nooit van los. Nog sterker: hun 
schijnbare ratio vervluchtigt tenslotte in een irrationele beeldruimte, in de .,verin~ 
nerlijking" waarover Cézanne reeds heeft gesproken. Deze .. verinnerlijking" is 
echter de eigenlijke fundamentele belevenis van de oppositie, hierin zijn de sym~ 
holisten, de Fauves en de kubisten verenigd. Het ,.terughalen" van het voorwerp 
uit de natuurlijke, toevallige ruimte van de buitenwereld naar de kunstmatige, 
blijvende ruimte van een innerlijke wereld van het beeld, een neiging van het 
objectieve idealisme, eindigt omdat de schilder als subject deze innerlijke ruimte 
uit zichzelf construeert, in het subjectieve idealisme, eindigt tenslotte in het 
vizioen van deze ruimte, in de mystiek. De ratio is verloren gegaan, het platonisme 
heeft zich opgelost in het neoplatonisme - evenals reeds eenmaal gebeurde in 
verband met de ondergang van een maatschappij. 

Maar Picasso is geen platonist, integendeel, hij is en blijft ondanks alle ver~ 
warringen een realist, ja hij wordt de realist van de verwarring zelf, de onver~ 
schrokkendste realist die er is. De eerste vier ismen op zijn weg, die als typische 
kenmerken van de laatburgerlijke ontbinding tot stand kwamen, laat hij zonder om 
te zien achter zich. Hij gaat verder. 

KONRAD FARNER. 

(Uit een nog onvoltooid Zwitsers werk over Picasso, .,Picasso's stier en duif", ge
publiceerd in Sinn und Form 1955.) 

227 

I 

I 

-I 

I 

! I :: 
i 

:I 
I 
) i 

' 
I 

I 



';t 

Over de verstaanbaarheid van de moderne poëzie 

een centraal thema 
dat is het kloppende hart in de stem der velen 
dat zijn de namen der mensen die gaan over de aarde 
het wonder dat leeft onder een schrikbewind 

(Bert Schierbeek: De blinde zwemmers) 

Een centraal thema - Kan men beter een nieuw element in de dichtkunst 
karakteriseren dan door een nieuw centraal thema aan te wijzen? Bert Schierbeek 
heeft dit op bewonderenswaardige wijze gedaan in zijn gedicht "De blinde zwem~ 
mers"*, nl. het kloppende har·t in de stem der velen. 

Er is iets nieuws gaande in de gedachten en gevoelens van miljoenen mensen, 
en dus ook in de literatuur. Talrijke factoren hebben hiertoe bijgedragen, maar 
de doorslag gaf waarschijnlijk de proefneming met de waterstofbom bij Bikini in 
Maart 1954, die duidelijk maakte dat de mensheid gemeenschappelijke levens~ 
belangen heeft. 

Een gevoel van verbondenheid ontstond, dat op allerlei gebieden een uitweg 
zocht. Een bekend voorbeeld is de foto~tentoonstelling "The Family of Man", en 
het boek met dezelfde titel dat in enorme oplagen wordt verkocht. Men moet wel 
zeer onwillig tegenover een vreedzame samenleving staan om in de Nederlandse 
vertaling juist dat nieuwe en treffende uit de titel te verwijderen, dat op de anti~ 
oorlogsgevoelens van de mensen berust: "De familie Mens", of "Het grote gezin 
van de mens", werd onder leiding van het Parool ontmand tot "Wij mensen" 
- losse individuen i.p.v. verbonden gezinsleden. 

Uit een gemeenschappelijke bedreiging ontstaat onafwendbaar een gevoel van 
gemeenschap, niet alleen op nationale schaal. bij onderdrukking en verzet - ook 
op deze grote schaal. die de hele wereld omvat. 

En uit dit gevoel van strijdbare gemeenschap ontstaat een nieuwe kunst. De 
kunstenaar kiest vóór het leven, hij blijft niet neutraal aan de kant staan, hij 
zoekt zijn kracht in de levende stroom van het geheel. En wat nog belangrijker is: 
er zijn brede volksmassa's in beweging, waarop hij kan steunen, er zijn miljoenen 
die bezig zijn zich vrij te vechten. Hij put uit de werkelijkheid wanneer hij zich 
krachtig voelt. Utopieën hebben afgedaan. 

Buitengewoon verheugend is het, dat deze ommekeer in de wereldsituatie zo 
betrekkelijk snel tot een belangrijk literair werk in Nederland heeft geleid, als 
"De blinde zwemmers" van Bert Schierbeek. Zelfs Frankrijk, waar de nieuwe 
literatuur over het algemeen op een veel hoger, en vooral op een veel ruimer peil 
staat dan bij ons, heeft naar mijn gevoel niets wat hiermee vergeleken kan worden. 

Nederland heeft inderdaad zeer sterke poëtische tradities. Het utopisch collec~ 
tivisme van Gorter en H. Roland Holst, het vitalisme van Van den Bergh en de 
vroege Marsman - het is alsof zij samenvloeien in de hymne aan het gemeen~ 
schappelijke leven van Bert Schierbeek! 

Maar juist omdat hij midden in de werkelijkheid staat, zonder deze altijd te 
doorzien, omdat hij neemt wat hem voor de hand komt, het goede en het kwade, 
alleen geen dromen, geen fantasieën, staat hij vaak oog in oog met verschrikkin
gen die hij tracht te bezweren -

* Bert SchierbeekfJean-Paul Vroom: De blinde zwemmers. Uitg. Boucher, f 8.50. 
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maar er zal geschreven staan dat wij voortgeschoven werden onder de 
demonie van de blindheid en dat het oog achter is op de visie en het oor 
doof van geluid en de wereld onvindbaar 

Dit is een passage uit het grote prozagedicht*, die vol staat van prachtige for~ 
muleringen: verachting voor passiviteit (dat wij voortgeschoven werden), mede~ 
dogen met onwetendheid (demonie van de blindheid), begrip voor de werkelijk~ 
heid (het oog is achter op de visie ·en het oor doof van geluid) en wamhoop (de 
wereld onvindbaar). Maar deze wanhoop is zeldzaam, hij behoorde tot een ver~ 
leden dat overwonnen werd: 

want eenmaal ben ik gestorven en reisde ik als een dode onder de zon en 
bewoonde ik de waankelders der inwendige verbloeding en gooide ik mijn 
hart op straat en stond mijn lichaam alleen 

Als hij nu over ellende spreekt, is deze niet meer uitzichtloos: 

wij lijden mee en staan droog van ellende 
maar dat de kinderen zullen lachen staat in blindschrift geschreven 

Schierbeek heeft zijn krachten leren gebruiken. Hij is strijdbaar geworden: 
opdat wij niet vergaan ... 
of in halfschaduw half zijn 
maar harde steen voor de dagloners der ziekte 
een voedingsstof en nieuw gemaakt 
onder de pergola van de stem 

Welke z.g. sociale dichter, zoals wij dezen vroeger kenden, slaagt er in zulke 
harde waarheden te zeggen? De werkelijkheid van vandaag vraagt andere 

. artistieke middelen dan die van vijftig jaar geleden. De toon is onverzoenlijker, 
elke idylle werd afgeworpen. Op zulke momenten is de toon van Schierbeek 
verwant aan die andere experimentele dichter, Jan Elburg in "Laag Tibet". Ook 
hij spreekt over 

de toorn 
die wij zijn 
en beschrijven 

* 
Het is de toon, die de muziek maakt, zeggen de Fransen. Het is iets wat iedereen 

kàn aanvoelen, als hij zijn eigen oordeellaat gelden. Kort geleden zond Hilversum 
in dezelfde dagen Atlantische Dansen van Badings en fragmenten uit Porgy and 
Bess van Gershwin uit. Het grote verschil was hier het verschil in toon, of, als men 
wil, het gebrek aan toon bij Badings. Beiden zijn moderne componisten, beiden 
beheersen de techniek, maar. de Amerikaan die midden in het leven stond schreef 
muziek en de Nederlander, die zich geïsoleerd heeft, niet. 

Een nog mooier voorbeeld leverde onlangs de directie van het Stedelijk Mu~ 
seum in Amsterdam. Daar kon men grenzend aan elkaar, de Hirosjima~rollen van 
lri Maruki en Toshiko Akamatsu en de schilderijen van Pijke Koch zien. Ook als 
Pijke Koch, om in een goed blaadje te komen, zorgvuldig, zoals hij het kan, een 
veld met doden en gewonden zou schilderen, zou zijn werk ons niets doen, want 
de toorn zou ontbreken, de toorn van Maruki en Akamatsu over de afgrijselijke 
misdaad van Hirosjima .. 

Deze toon is het nieuwe, het positieve dat uit de oorlog werd overgehouden, 
bij sommige moderne kunstenaars, die in de eerste plaats dààrdoor tot de avant~ 

* Alle citaten in dit artikel zijn ontleend aan "De blinde zwemmers". 
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garde behoren. Neutraliteit, passiviteit, hyper-individualisme - het zijn allemaal 
eigenschappen waar deze .. voorsten" van trachten los te komen: 

waar is de liefde die wij zijn van onszelf in de richting der duizenden 
wij zien haar gaan 
en schrijven er de muren mee vol 

voor ons uit branden de takken schreeuwen de moeders 
de hutten van leven worden in vlam gezet 
de vrouwen vluchten de huizen uit 

onze handen wegen de tranen op aarde 

wij zijn onder de werkende mens en bouwen 

Ook na de eerste wereldoorlog kregen wij een korte opbloei van de liefde voor 
het leven, het zogenaamde vitalisme .. Nu is de levenswil beheerster, krachtiger, 
collectiever geworden. Voortgekomen uit de acute bedreiging van het menselijk 
bestaan, bergt hij tevens de mogelijkheden in zich dit bestaan te vernieuwen. Hij 
brengt een culturele bevruchting, die in de economische strijd ten goede komt aan 
de klasse die naar boven worstelt, of deze kunstenaars zich hiervan bewust zijn 
of niet. 

Men maakt geen kunst met ideeën - dit is in al de jaren sinds Dirk Coster wel 
komen vast te staan. Toch heeft een kunstenaar ideeën even hard nodig als ieder 
ander, die iets produceert. De keuze ligt niet tussen een kunst van gewaarwor
dingen •en een kunst van ideeën, maar tussen vernieuwing en stagnatie van het 
hèle denkproces, waartoe de ideeën evengoed als de gewaarwordingen behoren. 
Dichten, schilderen enz. is een activiteit van de geest, met de nadruk op activiteit 
- een intensief denken in beelden en klanken, i.p.v. begrippen. Het denken in 
woord-begrippen wordt tijdelijk uitgeschakeld, .. geremd", zou Pawlow zeggen, 
ten bate van het aanschouwelijke of akoestische denkproces - dat niettemin 
zijn gerichtheid (zonder richting geen beweging!) te danken heeft aan de eenheid 
van het centrale zenuwstelsel, de ziel, de geest, of hoe men onze menselijke denk
vermogens noemen wil. Ook met gewaarwordingen allèèn maakt men geen kunst. 

Dit laatste wordt wel eens vergeten, zoals uit de volgende regels blijkt -

de wereld valt om in ruimten van wartaal 

wij staan 
aangepast aan de jungle 

binnen de grens van dit jachtgebied ons lichaam 
wij staan in aanbidding en kennen de woorden niet 
uit de gesteldheid van dagelijkse daden 
wij zijn het geluid dat gemaakt wordt en breekt 

Zodat het gedicht van Schierbeek eindigt in een toon van moedeloosheid (wij 
zijn het geluid dat gemaakt wordt en breekt) die niet gerechtvaardigd wordt door 
de overige gedeelten. 

* 
De 54 gravures, waarvan 16 in kleur, van Jean-Paul Vroom zijn technisch 

knap, maar koel en neutraal. Men zou een goedkope editie wensen zonder gra-
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vures, als het gedicht niet om visie vroeg. Het lezen op zichzelf wordt er aan
trekkelijker door, de gravures geven het gedicht een soort bekrompen en kale 
feestelijkheid, die beter had gekund. 

Vroom was niet tegen zijn taak opgewassen. Herhaaldelijk stelt hij een beeld 
uit de tekst, dat niet alleen visuele waarde heeft en maar één facet van het geheel 
weergeeft, als centraal thema. Het werkelijke centrale thema, de gemeenschap 
en verbondenheid van het leven, het .. kloppende hart in de stem der velen", 
negeert hij. 

Door de opmaak en de zeer geslaagde typografische verzorging is het ook met 
dèze gravures een interessant en aantrekkelijk experiment in onze tijd van platen
boeken. Wij willen immers sinds het impressionisme, sinds de ontdekking van het 
licht, van de fotografie en van de film veel meer zien dan in de .. redeneer-tijd" 
van de handelsburgerij, toen het leek alsof iemand die goed van de tongriem ge
sneden was, die goed kon cijferen of de boeken bijhouden, waarden produceerde, 
terwijl deze in werkelijkheid door ongeschoolde krachten in de koloniën of op het 
platteland werden voortgebracht. Wij zijn realistischer geworden in de zin van de 
gehele mens, met al zijn vermogens, te zien en te willen aanspreken, i.p.v. alleen 
het intellect of de individu. 

Iets daarvan geeft Vroom. Veel en veel meer geeft Schierbeek, al meent hij 
dat hij ,.binnen de grens van dit jachtgebied ons lichaam" blijft. ,.Ons lichaam" 
kan men trouwens zeer ruim nemen. En wat hebben de mensen mèèr gemeen dan 
juist hun lichaam? Zo moet men Schierbeek verstaan, wanneer hij zegt: 

o mijn geliefde laten wij ons lichaam hebben 
in deze verschrikkelijke samenspraak die wij doen met allen 

SONJA PRINS. 

DE REPRODUCTIESERIE 

Jef Diederen, geboren 25 Aug. 1920, kreeg zijn opleiding aan de Mid
delbare Kunstnijverheidschool in Maastricht en de Academie voor Beel
dende Kunsten in Amsterdam. 

Zijn werk heeft een openheid en bereidwilligheid om zichzelf weg te 
cijferen, die men gewoonlijk pas bij oudere schilders vindt. 1955 bracht 
een duidelijk keerpunt - zijn kleuren werden warmer en voller, zijn 
lijnen minder strak; het licht wordt een dynamische kracht die in de 
materie ligt opgesloten. 

Voor Politiek en Cultuur stelde Jef Diederen een litho beschikbaar 
uit een reeks studies over de verdediging van Stalingrad. Hoewel deze 
tekeningen bestemd zijn als voorbereiding voor een groot doek over dit 
onderwerp, hebben ze de waarde van zelfstandige kunstwerken. In dit 
werk ziet men het nieuwe element in de moderne kunst, dat de laatste 
jaren ook in ons land begint door te breken: de bewogenheid om heti 
lot van miljoenen mensen, meegevoeL en solidariteit met de strijd van 
de werkers. 
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DE FILOSOFIE VAN HET SLEUTELGAT 

"Wanneer men polemiseert tegen vijandelijke opvattingen, dan is dat 
altijd een polemiek tegen een caricatuur ervan, die zover van het origineel 
afstaat, dat er .nauwelijks punten van overeenstemming te ontdekken zijn." 
- K. v.h. Reve (blz. 12). 

De tegenpool van de successen van het communisme, zowel bij het bouwen van 
een nieuwe wereld, als bij het vechten voor internationale ontspanning en vrede, 
vormt de ideologische ontreddering van het anti-communisme. Afgezien van de 
smaadschriften, waarmee de weg van de arbeidersbeweging van oudsher bezaaid 
is geweest, stelde het oude liberalisme en het latere rechtse socialisme bij de 
bestrijding van het marxisme hier geen eigen idealen en opvattingen tegenover. 

Reeds voor, maar vooral na, de tweede wereldoorlog bleek dit geloof in eigen 
krachten sterk ondermijnd. Dat leidde niet alleen tot een groeiende sympathie 
voor het communisme, maar ook tot het ontstaan van een geestelijk nihilisme. 
Naast de bestaande vormen van anti-communisme deed een naargeestig negati
visme zijn intrede, dat het communisme aanviel, of juister gezegd bespotte en 
kleineerde zonder nog een eigen mening te poneren. 

Wat zijn de oorzaken van dit niet te onderschatten negativisme? Kort aan~ 
geduid deze: Aanvankelijk hielden de heersende machten van de oude wereld de 
Sowjet-Unie voor een nauwelijks ernstig te nemen verschijnsel. Bovendien waren 
ook hun eigen krachten nog groot genoeg om communistische opvattingen binnen 
bepaalde grenzen in intellectuele en artistieke kringen te kunnen dulden. Nu is 
het communisme een machtige wereldbeweging en het imperialisme inwendig zeer 
verzwakt. Communistische meningen kunnen door de heersende klasse niet langer 
als een intellectueel spel worden beschouwd en genegeerd. Waar de argumenten 
bovendien aan kracht verloren hebben, moet trouw aan de staat, d.w.z. een 
anti~communistische houding afgedwongen worden. Dit gebeurt dan door een 
ingewikkeld systeem van geestelijke en materiële corruptie. De angst voor brood~ 
roof. armoede en miskenning worden naar buiten toe gerechtvaardigd met het 
motief: het is allemaal niks, ik zorg voor mezelf. 

Als uiting van dit negativisme noemen we het in 1954 verschenen proefschrift 
van K. v. h. Reve ,.Goed en schoon in de sovjetcritiek", in de handel gebracht 
onder de titel .,Sowjet~annexatie der klassieken". Het eigenaardige van dit boek 
is, dat het ons minder leert over de Sowjet-Unie dan wel over de aftakeling van 
het anti-communisme. Wat we hier voor ons hebben is meer een portret dan een 
studie, of beter nog een caricaturale vertekening, een uiterste vorm van het uit 
deze crisis van het anti-communisme geboren type van de negativist .. Wij zullen 
ons bepalen tot enkele kanttekeningen over de gehanteerde methode. 

Een van de belangrijkste taken, waar de opkomende arbeidersbeweging voor 
stond, was het wegnemen van de onderworpenheid en slaafse eerbied tegenover 
het bestaande gezag. De schijn van grootheid, heiligheid, gerechtigheid en ge~ 
leerdheid, waarmee de heersende klasse alle haar ten dienste staande instellingen 
omgeven had, moest ontmaskerd worden. Aan de hand van de levenswandel van 
hen, die voor de groten der aarde doorgingen, werd de huichelachtigheid van de 
burgerlijke moraal aangetoond. Het ontmaskeren van reputaties, dit ontrafelen 
van de burgerlijke moraal. deze schijnheiligheid van het meten met twee maten 
aan de kaak te stellen, vloeide voort uit liefde voor de mens en diende de eman~ 
cipatie van de arbeidersbeweging door haar zelfbewustzijn te vormen. 

Losgemaakt van het geloof in de mens, in de scheppende kracht van het volk, 
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neemt dit ontmaskeren het karakter aan van neerhalen, ontluisteren en besmeuren 
ook van het werkelijk grootse. Verontwaardiging over de verminking van het 
menselijke, de belediging van de menselijke waardigheid en de sociale ellende 
slaat dan om in een kwaadaardig neerhalen van alles wat boven de eigen kleinheid 
uitsteekt. Dit is nu het geval bij het type van de negativist. Bij hem maakt het 
sociale gezichtspunt plaats voor het persoonlijke. Een voorbeeld uit het genoemde 
boek van K. v. h. Reve, dat als een uiting van dit verschijnsel genoemd kan wor
den. Er is geen licht zonder schaduw en dit geldt ook voor een grote historische 
gestalte als Peter de Grote. Maar waarin ligt de betekenis van Peter de Grote? 
Toch zeker niet in de pikante bijzonderheden van zijn persoonlijke leven. K. v. h. 
Reve verwijt de Sowjet-kritiek onvoldoende belangstelling voor de liefdesavon
turen van Peter de Grote en voor Poesjkins voorkeur voor wijn en vrouwen. 
Verweet het anti-communisme ons vroeger te weinig moraal, nu verwijt het ons 
een teveel aan moraal! Wat betreft K. v. h. Reve's voorkeur voor bedgeheimen 
volstaan we met het herhalen van Multatuli's woorden: "Lang voor mij reeds 
werd de gegronde opmerking gemaakt, dat de bekende uitspraak: Er is geen 
groot man voor zijn kamerdienaar, ook vooral hierom juist is, wijl kamerdienaars ... 
kamerdienaars zijn." (Idee 689) Ter illustratie van de ongegrondheid van de 
beweringen van v. h. Reve is het voldoende te verwijzen naar de historische 
roman "Peter de Eerste" van de Sowjet-schrijver Aleksej Tolstoi, waarin Peter 
nu niet bepaald een heiligenleven leidt, zonder dat dit iets aan zijn grootheid 
afdoet. Maar de kunstenaar legt terecht de nadruk op datgene, waardoor Peter 
boven zijn tijdgenoten uitstak en niet op dat wat hij met deze gemeen had, al 
ontbreekt het laatste natuurlijk niet. Pas daar is van kunst en wetenschap sprake, 
waar hoofd- en bijzaken onderscheiden worden en de hun toebehorende plaats 
verkrijgen. Alleen de negativist, die de individuele boven de sociale problematiek 
stelt, of niet van elkaar onderscheidt, kan op de gedachte komen hoofd- en bij
zaken om te draaien. Dit alweer omdat kamerdienaars... kamerdienaars zijn. 
Maar schrijvers als A. Tolstoj tuurden niet door sleutelgaten. Zij keken uit over 
de wijde vlakten van hun land en leefden en leden met hun volk. 

Nog een voorbeeld van hetzelfde verschijnsel in een andere meer theoretische 
gedaante. Zij, die aan de onderscheiding tussen het sociale en individuele vast~ 
houden, komen na enig denken of door intuïtief aanvoelen tot de conclusie, dat 
het niet meneer Doorsnee is, die gezien vanuit de historische ontwikkeling op dit 
moment ons volk typeert. Maar op het "wijsgerig" plan, waarop de schr. zich 
beweegt, valt het verschil tussen het middelmatige en het typerende weg. Als 
Malenkow zegt "het typische is niet alleen wat het meeste voorkomt, maar wat 
met de grootste volledigheid en scherpte het wezen van een gegeven sociale kracht 
uitdrukt", dan moet v. h. Reve deze uitspraak trekken in de sfeer van intriges 
en handigheidjes. Hij spreekt dan ook van "de nauw verholen discrepantie tussen 
de waarheid, zoals die zich aan de onbevangen kunstenaar voordoet en de door 
de overheid gepatenteerde waarheid" (blz. 88). Angst voor de waarheid zou 
dus de drijfveer geweest zijn bij het formuleren van het verschil tussen het typische 
en het statistisch gemiddelde. Een vergelijking met het verzet ligt voor de hand. 
Hannie Schaft was geen uitzondering, maar ook geen doorsnee-meisje. Toch 
typeert zij de historische strijd van die jaren. Maar tot dit inzicht reikt noch de 
psychologie van de kamerdienaar noch zijn door het sleutelgat begrensde 
gezichtsveld. 

II 

Uit de levenskijk van de schrijver volgt zijn filosofie. Meldden we reeds hoe 
hij geen kans zag grote sociale verschijnselen en gestalten anders dan van een 
kleingeestig-persoonlijke kant te benaderen, op direct filosofisch terrein stort 
hij zich met blote handen op het dialectisch materialisme. Neen maar die commu
nisten toch! Ze leggen morde maatstaven aan, ze spreken hun goedkeuring en 
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wat nog erger is hun afkeuring uit over bepaalde gedragingen en ze hebben 
helemaal nog niet ontdekt, dat dat volgens het marxisme niet eens kan! 

Kijk, zegt v. h. Reve, naar de mening van Marx verloopt alles volgens vaste 
wetten, wordt alles door de omstandigheden bepaald, of met een geleerd woord: 
gedetermineerd. Maar dan kunnen we ook niemand meer veroordelen om wat hij 
doet, want hij kan niet anders handelen dan hij doet. Determinisme sluit de wils~ 
vrijheid uit en dan verliezen goed en kwaad hun zin. "Wij zagen hoe deze wereld~ 
beschouwing zich deterministisch noemt, maar de vrije wil ieder ogenblik nodig 
heeft en gebruikt" (blz. 132), concludeert v. h. Reve samenvattend. 

Alleen al een blik in het "Encyclopaedisch handboek van het moderne denken", 
dat beslist niet van communistische vooringenomenheid verdacht kan worden, had 
v. h. Reve ervan moeten overtuigen, dat het wel wat goedkoop is het voor te 
stellen of dit inderdaad niet eenvoudige probleem tot de formule van .. óf het een 
óf het ander" kan worden teruggebracht. En wat onvoorzichtig, ook Marx als 
een onnozele voor te stellen, die zo dom was verontwaardigd te zijn over kinder
uitbuiting, die immers historisch noodzakelijk was! Even in het kort iets over het 
probleem zelf. 

De schrijver geeft zich zelfs niet de moeite de begrippen vrijheid, willekeur, 
toeval en noodzakelijkheid behoorlijk te omschrijven en af te grenzen. Had hij dit 
wel gedaan, dan zou hij gemerkt hebben, dat deze begrippen juist in hun samen~ 
hang een aanduiding vormen voor het gecompliceerde proces, dat de sociale 
realiteit uitmaakt. Herinneren we ter illustratie aan Coornherts voorbeeld van de 
goed vaderlandse koopman, die zijn waren niet hier te lande maar in Spanje van 
de hand wil doen. "Dit werck is ghants vrijwilligh, nemende zijne oorzake alleen 
uyten koopman zelve." Storm op zee dwingt hem te kie;;,en tussen zijn leven en 
zijn waren en met eigen handen werpt hij deze overboord. Hij doet dit "willigh, 
doch niet vrij van dwang. Dit is wel een wilkuerigh of willigh, maar geen vrij
willigh werck." De storm wordt heviger en het schip vergaat toch. De koopman 
komt in zee terecht. Nuchter stelt Coornhert vast: "'t Welck gheschiedende moet 
noodzakelyck de Koopman sterven door d'ingheplante nature, die zonder atbe
roen ende onder 't water blijvende niet en magh int leven blijven. Dit is een 
noodzakelyck werck, zonder alle berading, kuere ofte wille gheschiedende." (D. 
V. Coornhert - Zedekunste dat is wellevenskunste. Uitg. Prof. Dr B. Becker. -
Leiden 1942 - blz 156/7) 

Wij voeren deze plaats aan om te laten zien, hoe een denker als Corunhert 
aan de hand van een praktisch voorbeeld demonstreert, dat deze begrippen niet 
elkaar uitsluiten, maar in het leven dialectisch verbonden zijn. Bovendien illustreert 
het. hoezeer v. h. Reve bij deze uitspraak uit 1586 achterblijft en tot primitiviteit 
vervalt bij zijn jacht op tegenstrijdigheden in het marxisme. Ook bij de later 
levende Nederlandse wijsgeer Spinoza had de schrijver te rade kunnen gaan. 
Deze baseerde zijn .. Ethica" op een rigoreus determinisme, maar het vijfde boek 
hiervan groeide uit tot het hooglied op de menselijke vrijheid. ,.Als denkende 
wezens kunnen wij niet anders verlangen dan wat noodwendig is", (slot vierde 
boek). Als het marxisme dan ook de vrijheid formuleert als de begrepen nood~ 
zakel!jkheid dan stoelt het hiermee op de vrucht van eeuwen wijsgerige bezinning. 

Wel kan het denken vrijheid en noodzakelijkheid als twee aspecten uit-een~ 
leggen en kunstmatig scheiden, als twee elkaar uitsluitende standpunten poneren, 
maar dit is de primitiviteit van de buiten het leven staande intellectueel, want het 
menselijke leven bestaat in de eenheid van beide. Het leven is ongetwijfeld aan 
bepaalde wetmatigheden van biologische, psychologische en sociale aard gebon~ 
den, maar dit veroordeelt de mens niet tot fatalisme. Neen, door het onderkennen 
van deze wetmatigheden maakt de mens zich vrij ... Ware vrijheid luistert naar 
de wetten." 

Even willen we hier ingaan op de wijze, waarop v. h. Reve met citaten om~ 
springt. Deze valt namelijk moeilijk met naïeveteit te rijmen. Op blz. 12 zegt hij, 
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dat Lenin schrijft over "de idee van het determinisme, dat de noodzakelijkheid 
van de menselijke handelingen stelt" en .. het dwaze sprookje van de vrije wil ver~ 
werpt". Maar dit citaat is nog langer en het vervolg luidt: (Het determinisme) 
.,maakt helemaal niet aan het denken, het geweten en het beoordelen van iemands 
daden een einde. Integendeel, pas van deterministisch standpunt is een nauw~ 
keurige en juiste beoordeling mogelijk." (W. I. Lenin - Verzamelde werken. -
Vierde druk. Deel I, blz. 142.) Alleen het eerste deel van de zin aan te halen 
betekent een caricatuur maken van Lenins opvattingen, en heeft v. h. Reve geen 
bezwaar tegen het bestrijden van tot een caricatuur verwrongen opvattingen? 
Bovendien eist een wetenschappelijke behandeling ook, dat van deze uit 1891 
stemmende uitspraak vermeld wordt tegen welke opvattingen ze zich richt. Dit 
bepaalt namelijk accent en formulering. Lenin placht zich altijd uitvoerig aan deze 
regel te houden. 

Ook het historische aspect van dit wijsgerige probleem van vrijheid en nood~ 
zakelijkheid ontgaat v. h. Reve. Hij ontdekt een door de willekeur van de partij~ 
dictatuur ontstane zwenking van de theorie van de noodzakelijkheid naar die van 
de vrijheid, waar in werkelijkheid van een historisch bepaalde accentverschuiving 
sprake is. Zegt Engels niet al. dat de overgang van het kapitalisme naar het 
socialisme de sprong is van het rijk der noodzakelijkheid in dat van de vrijheid? 
Waar de mens zijn lot in eigen handen heeft genomen op grond van zijn inzicht 
in de dialectiek van maatschappij en natuur, daar is de mens geen speelbal meer 
van de hem omringende krachten. 

In zijn begeerte tegenstrijdigheden in het marxisme te ontdekken, laat v. h. Reve 
het hier niet bij. Hoor maar: Hoe kunnen we nu gelijktijdig van de eeuwige 
schoonheid van een kunstwerk spreken en toch volhouden, dat het klassebepaald 
en dus vergankelijk is? Als het denken van de mens klassebepaald is, dan kan het 
ook geen ware weerspiegeling van het zijn voorstellen. Of er is een algemeen 
menselijke moraal óf een proletarische moraal naast de moraal van andere 
klassen, maar beiden tegelijk gaat niet. En zo keuvelt de schrijver maar voort. 
Hij doet denken aan een schooljongen, die gewapend met de regels der reken~ 
kunde moeilijke algebraïsche vraagstukken narekent en zich zit te verkneukelen, 
dat die domme wiskundigen van èèn twee aftrekken. Noemde Herzen de dialec~ 
tiek niet de algebra van de revolutie? Maar de dialectiek is v. h. Reve een ergernis 
en een dwaasheid tegelijk. Alleen jammer, dat het leven er zelf vol van is. 

111 
Laat de lezer niet denken in dit boek iets terug te vinden van de worsteling 

der Sowjet~volkeren tegen binnen~ en buitenlandse vijanden, van de offers en 
ontberingen, die zij zich hebben moeten getroosten bij de opbouw van het socia~ 
!isme. Geen spoor. Voor~ en tegenstanders voelen zich gegrepen door het elan, 
waarmee het Sowjet~volk het analfabetisme te lijf is gegaan, de grootscheepse 
wijze, waarop het culturele verleden aan het volk werd overgedragen in de vorm 
van massale oplagen van de klassieke schrijvers, en eeuwen achterstand in enkele 
decennia werden ingehaald en niet zelden in een voorsprong omgezet. Nooit he~ 
gane wegen moesten betreden worden. Deze cultuurpolitiek is er dan ook een 
van tasten, zoeken en mistasten, maar voor rules een van geestdrift en durf. 

Voor het eerst namen arbeiders en boeren zelf deel aan de cultuur. Mensen, 
die pas lezen en schrijven geleerd hebben, scheppen misschien nog geen meester~ 
werken, maar wel boeken, die iets van hun strijd vertolken. Iedereen, die over 
menselijk en historisch gevoel beschikt, zal een moment met eerbied verwijlen bij 
deze eerste, door arbeiders geschreven boeken. Maar v. h. Reve zegt over ,.Hoe 
het staal gehard werd", dat het wordt ,.opgehemeld, als betrof het hier literatuur 
van enige betekenis" (blz. 101/5). Geen woord verder over dit bewogen getui~ 
genis van een leven vol offers en strijd. 

Verder komt nóch het leven der Sowjet~mensen nóch de literatuur zelf ter 
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sprake. Alleen beoordelingen over de oude en nieuwe Russische literatuur worden 
in de vorm van een aantal losse citaten aan ons voorgelegd. Hier komen we tot 
de kern van de werkwijze van de schr. V. h. R. knutselt wat theorietjes en bouwt 
deze op met een handvol losse uitspraken alsof hij met blokken speelt. Maar al 
deze citaten zijn gelicht uit de stroom van een levende bruisende realiteit, zijn 
flitsen uit een ingewikkeld samenspel van krachten, dat nu eenmaal aan het 
baringsproces van een cultuur ten grondslag ligt. Zoals wij reeds bij het voor de 
grootste helft verzwegen citaat van Lenin opmerkten is voor een juiste beoor~ 
deling van een citaat nodig te weten in welk verband en in welke situatie het is 
gezegd en tegen wie het gericht is geweest. Heel vaak betreft het immers zin~ 
sneden uit polemieken, uitspraken gedaan in de hitte van de strijd. Voor alles 
wil v. h. Reve ons suggereren, dat er vaste, door de Sowjet~regering opgelegde 
meningen over kunstenaars en kunstwerken bestaan. Op blz. 10 bijv. schrijft hij: 
,.volgens de sovjetbronnen (was) Kautsky nooit marxist". (Cursivering van ons). 
Dat Lenin bepaalde werken van Kautsky belangrijke bijdragen tot het marxisme 
noemde, behoort zeker niet tot de Sowjet~bronnen. In de strijd rond Poesjkin 
besteedt de schr. veel aandacht aan de rechtlijnige opvattingen en aanvallen van 
Netsjkina op Weresajew, die een veel genuanceerder en waarheidsgetrouwer 
beeld van Poesjkin ontwerpt. Hierbij wordt de opvatting van Netsjkina als typisch 
voorgesteld voor de Sowjet~pvatting. Maar als dit zo is, waarom werd dan een 
boek van W eresajew over Poesjkin in het Duits vertaald? En is het slechts een 
toeval. dat de schr. een groot, openhartig criticus als Ehrenburg niet citeert? Zou 
deze zijn blokkenhuis niet omverlopen? Om welk blokkenhuis gaat het hier? 

Volkomen willekeurig neemt v. h. Reve een aanvankelijke ,.afwijzing" van de 
klassieke schrijvers in de Sowjet~Unie aan en plaatst deze tegenover een ,.an~ 
nexatie" in later jaren. In werkelijkheid is nóch van een ommekeer bij de leidende 
figuren, nóch van een annexatie sprake. De werkelijkheid is, dat er vooral voor 
en ook na de revolutie aanvankelijk bij een aantal radicale figuren een afwijzende 
houding bestond. Lenin heeft nimmer afwijzend gestaan tegenover de klassieken. 
Zo zei hij in 1920 in een rede voor de jeugd: 

,.Zonder het klare inzicht, dat een proletarische cultuur alleen door 
nauwkeurige kennis van cultuur, die de mensheid in de loop van zijn gehele 
ontwikkeling heeft geschapen en door het omwerken hiervan, kan worden 
opgebouwd --'-- zonder een dergelijk inzicht kunnen we deze taak niet vol
brengen. De proletarische cultuur komt niet uit de lucht vallen en is even
min een bedenksel van mensen, die zich specialisten voor proletarische 
cultuur gelieven te noemen. Dat is allemaal onzin. De proletarische cultuur 
moet de wetmatige ontwikkeling zijn van al die opgehoopte kennis, die de 
mensheid zich onder het juk van de kapitalistische, feodale en bureaucra
tische maatschappij heeft verworven." (W.I. Lenin.- Verzamelde Werken 
- 4e druk- deel 31- blz. 262.) 

In een ontwerpresolutie gericht tegen de ,.proletkoelt" zegt hij hetzelfde. In 
gesprekken met Klara Zetkin herhaalt hij dit standpunt. (.,Het schone moet men 
bewaren, als voorbeeld nemen en ervan uitgaan zelfs als het .,oud" is ... Waarom 
moeten we een buiging maken voor het nieuwe als voor een godheid?" - Klara 
Zetkin - Herinneringen aan Lenin.) Niet van een zwenking is hier sprake, maar 
van een moeizaam doorzetten van het leninistische standpunt tegen "de linkse stro~ 
ming, een kinderziekte van het communisme", in. Werd Lenin zelfs niet van 
bepaalde zijde kleinburgerlijke bekrompenheid verweten? Waar om wordt deze 
mening van Lenin niet door v. h. Reve getoetst en op zijn juiste soortelijk gewicht 
geschat? 

Natuurlijk wordt dit verleden en worden dus ook de klassieke schrijvers kritisch 
beoordeeld vanuit communistisch standpunt. Maar als v. h. Reve zegt (blz. 110) 
,.men wijdt geen uitgebreide publikatie aan iemand over wie men niet in over~ 
wegend positieve zin kan schrijven" en in dit verband Dostojewski noemt, dan kan 
hij nóch deze bewering nóch dit voorbeeld waarmaken. Reeds voor de oorlog 
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verscheen er werk van en over Dostojewski. Herinneren we bijv. aan de voor
oorlogse uitgave van Dostojewski' s brieven door Dolinin, aan de .. Herinneringen" 
van Andrej Dostojewski en niet te vergeten het verzamelwerk over Dostojewski 
onder redactie van A. L. Bern enz. En wat ons eigen land betreft, mogen we in 
dit verband niet verzuimen te vermelden, dat de Nederlandse marxist Mr A. S. de 
Leeuw voor de oorlog werkte aan een boek over Dostojewski, waarvan fragr 
menten gepubliceerd zijn, maar dat hij helaas niet heeft kunnen voltooien. En voor 
wie het niet met de marxistische uitleg eens is, zijn er de werken van de schrijvers 
zelf. Van de zorgvuldig en royaal uitgegeven teksten, waarvan iedere letter ver
antwoord is, daarvan zegt v. h. Reve: .. Men herschrijft de klassieken weliswaar 
niet" (blz. 101). . 

Dat Dostojewski nog steeds in de Sowjet-Unie gelezen wordt en dat er uit
eenlopende oordelen over zijn werk bestaan, verzuimt v. h. Reve te vermelden, 
want het zou zijn constructie van de staats-eenheids-opvatting verstoren. Sartre 
zegt hierover, na met een meisje van 16 jaar te hebben gesproken, dat zijn werk 
kende en afkeurde, tijdens zijn bezoek in 1954 aan de Sowjet-Unie: .. Niet iedereen 
zegt, dat hij hem niet graag mag. Velen zeggen integendeel, ja, wij stellen hem op 
prijs, maar hij geeft ons niets. Later zal men hem weer graag lezen, maar op het 
ogenblik is deze lectuur eerder schadelijk dan nuttig voor ons. Weer anderen 
zeggen, hij is een groot schrijver, maar de inhoud van zijn werk is verouderd. Hier 
heeft u twee meningen waarover overigens vrij gediscussiëerd wordt." (Politiek 
en Cultuur, 1954, blz. 576/7). 

Met deze opmerkingen en voorbeelden menen wij de werkwijze van deze schr. 
voldoende gekarakteriseerd te hebben. 

GER HARMSEN 

Over vulgarisatie 

"Swoboda" (Vrijheid) is een slecht blad. Zijn schrijver - het tijdschrift ma..~.'-:·t 
namelijk de indruk alsof het van het begin tot het eind door één persoon wordt 
volgeschreven - wil populair. "voor arbeiders" schrijven. Dit is echter geen 
populariteit, maar popularUeitszucht van de slechtste soort. Geen enkel gewoon 
woord, alles is krampachtig ... Zonder gezochtheden, zonder "volkse" vergelij
kingen en "volkse" woorden zegt de auteur geen enkele zin. En in deze verwron
gen taal worden duizendmaal herhaalde, opzettelijk gevulgariseerde socialistische 
gedachten zonder nieuwe feiten, zonder nieuwe voorbeelden, zonder nieuwe be
werking voorgekauwd. Popularisatie, zouden wij de redactie willen zeggen, heeft 
niets te maken met vulgarisatie en jacht naar populariteit. De populaire schrijver 
voert de lezer naar diepe gedachten, naar de serieuze wetenschap, doordat hij 
van de eenvoudigs•te en algemeen bekende gegevens uitgaat, met behulp van on
gecompliceerde overwegingen of treffende voorbeelden op de belangrijkste •con
clusies uit deze gegevens wijst en de denkende lezer met steeds nieuwe vraagstuk
ken in aanraking brengt. De populaire schrijver gaat niet uit van een niet denken
de, niet denken willende of niet denken kunnende lezer - integendeel, hij gaat bij 
de onontwikkelde lezer uit van de ernstige wii, met het hoofd te werken, hij helpt 
hem, deze zware en inspannende arbeid te verrichten, en hij leidt hem, terwijl hij 
hem helpt de eerste stappen te doen, hem leert zelfstandig verder te gaan. De vul
gaire schrijver gaat uit van een niet denkende en tot denken niet in staat zijnde 
lezer, hij brengt hem niet de eerste grondslagen van de wetenschap bij, maar hij 
dist hem op verwrongen en gesimplificeerde wijze, met grapjes en soreuken ge
kruid, alle conclusies uit een bepaalde leer in "klaargestoomde" vorm op, zodat de 
lezer deze brei niet eens hoeft te kauwen. alleen maar in te slikken. 

W.I. LENIN 
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Boekbespreking 

HEINE-BLOEMLEZING IN ONS LAND 

Het moge hachelijk zijln, zeker in dit Heine~jaar, een uitgever te lang en te luid 
te prijzen, een woord van lof is zeker op zijn plaats voor de vaders van de Ooie
vaar~reeks (Heine had hier waarschijnlijk een fijne parodie in gezien) voor de 
bundel ,.lch weiss nicht wassolles bedeuten"*. 

Als alle fanfares voor de honderdste sterfdag van de grote dichter verklanken 
en door de meesten vergeten zullen zijn, zal dit deeltje blijven op duizenden 
boekenplanken en - hopelijk - in tienduizenden harten. En in weerwil van de 
titel betekent dat iets. 

Hitier heeft Heine nu wel tot .,onbekend dichter" verklaard (de inleiding begint 
met dit feit, welks ,.Bedeutung" ieder weet), een recent onderzoek heeft wel 
bewezen, dat de Führer in grote kringen van de Westduitse jeugd daarmee nog 
steeds succes heeft. Op een lange reeks middelbare scholen bleek Heine's werk 
niet in de bibliotheek aanwezig en hadden de meeste leerlingen zijn naam nooit 
gehoord! 

Des te verheugender, dat de Nederlandse jeugd voor deze schande wordt be
hoed door dit even voortreffelijke als goedkope boekje, dat vele ouderen ook 
herinneringen en nieuwe indrukken zal geven. 

Een in zijn beknoptheid even uitstekende inleiding als de keuze der gedichten 
(beide zijn van prof. Presser) brengt ons midden in de problematiek van Heine's 
leven en werk. Romantisch dichter en felle satiricus, scherpzinnig journalist, ge~ 
wapend met ironie en gevangen in de droom - zo treedt Heine ons tegemoet in 
deze voorzichtig afwegende, maar heldere uiteenzetting. De Joodse jongen, op
gegroeid in het door de Fransen bezette Rijnland, temidden van de Duitse 
Kleinstaaterei, tegenstellingen genoeg om er de grond voor de verscheurdheid 
van dit dichterleven en voor de gaafheid van zovele verzen in te zoeken. 

Heine's persoonlijk leven en zijn carrière, zijn inzichten en spitse geestigheid 
dragen, zoals Presser het ziet, het stempel van zijn Jood-zijn en in wezen zou de 
dichter zich niet anders dan oppervlakkig daarvan hebben losgemaakt. Presser 
plaatste hem in een reeks van zeer uiteenlopende grote Joodse figuren, die (blij
kens zijn rede van 6 maart j.L) hun streven naar ,.gerechtigheid, hier en mi' 
gemeen hebben. 

Zo is de grote invloed te begrijpen, die de jonge Marx en Engels, die Heine 
begin 1844 in Parijs leerde kennen, op de zoveel oudere dichter hebben gehad. 
Aan deze bevruchtende invloed danken wij ,.Deutschland, ein Wintermärchen .. 
( 1814) , door Presser in dezelfde rede het beste ooit gemaakte politieke gedicht 
genoemd. Het is in zijn geheel in de bundel opqenomen. 

Ook Heine's sympathie voor en kritiek op het Saint-Simonisme, een utopisch
socialistische stroming, komt ter sprake, evenals zijn tweeslachtige houding tegen
over wat hij reeds als communisme betitelt: Heine zag dit als juist en onafwend
baar, begroette en vreesde het tegelijk. Maar diezelfde .. tweeslachtige" heeft 
gevraagd, een zwaard op zijn graf te leggen, heeft zich steeds en terecht als 
vrijheidsstrijder beschouwd. 

Presser noemt hem daarom een ,.fellow~traveller" ... ,.weerhouden van de 
laatste, de volkomen bindende stap, maar niettemin gebonden. onontkoombaar en 
onverbrekelijk, aan wat voor hem tenslotte de zaak der gerechtigheid was". 

Hier lijkt ons toch, ondanks de weloverwogen afperking van Heine's optreden, 

• .,Ich weiss nicht was soli es bedeuten", ui tg. Daamen, f 1.45. 
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een ongeoorloofde modernisering van diens overwegingen in het spel. De term 
"fellow traveller" is bedacht door vijanden van de arbeidersbeweging voor men
sen, die in belangrijke mate samengaan of in enkele opzichten hetzelfde standpunt 
innemen als die beweging. d.w.z. als de hedendaagse communisten. Deze laatsten 
zijn lid van een partij, een organisatie met een welomschreven doel en activiteit. 
Maar hoe was het in Heine's tijd? Een organisatie, waar hij zich in zijn actieve 
jaren, die voor 1848, bij had kunnen aansluiten, als hij dat gewenst had, bestond 
nauwelijks. Om er maar niet van te spreken hoe de man, die aan het ,.matrassen
graf" gekluisterd was, zich verder had kunnen binden dan hij nu door zijn scherpe 
uitspraken heeft gedaan. 

Deze kanttekening wil geenszins afbreuk doen aan de grote waarde van de 
inleiding. Men kan het betreuren. dat Heine's plaats in de romantiek als literair 
verschijnsel wel wat in de verdrukking is gekomen en toch ermee instemmen, dat 
de schrijver andere aspecten van zijn overrijke onderwerp voor liet gaan. 

De oorspronkelijke verzen zijn er om ons in de bron onder te dlompelen. Een 
beperkte en tevens veelzijdige, dus verantwoorde keuze. En aangezien iedereen 
in een bloemlezing nu juist iets anders wil zien, hierbij één zo een onvervuld~ 
wens: waarom niet het gedicht .. Verlorner Posten in dem Freiheitskriege" op
genomen? 

Maar ons past dankbaarheid aan uitgever en inleider en het allermeest aan 
deze springlevende, honderd jaar dode dichter. 

T. 

UIT l{ET LEVENSWERK VAN QUACK 

Uitgeverij H. J. Paris is begonnen met de uitgave van een serie "Ons sociaal 
erfdeel'', waarin onder redactie van de professoren Dr P. J. Bouman en Dr R. van 
Dijk fragmenten zullen verschijnen uit het werk van Nederlandse denkers op 
maatschappelijk gebied. 

Als ~erste deel in deze serie verscheen vorig jaar ,.Uit het levenswerk van H. P. 
G. Quack", met een inleiding van Prof. Bouman. 

Voor velen van de tegenwoordige jongere generaties is Quack min of meer een 
onbekende, maar in zijn tijd - de tweede helft van de 19e en het begin van deze 
eeuw - genoot hij in ons land grote bekendheid als schrijver over politieke en 
sociale vraagstukken. Ongetwijfeld was hij een merkwaardig mens. Nauw verbon
den met de heersende burgerlijke klasse, waarvan hij deel uitmaakte - na een 
kortstondig hoogleraarschap werd hij in 1877 secretaris van de Nederlandse Bank, 
in 1885 directeur van deze bank en later bovendien commissaris van de Neder
landse Handelmaatschappij en de K.N.S.M. -. had hij niettemin tegenover de 
maatschappelijke problemen en speciaal tegenuver de opkomende arbeidersbewe
ging een openheid en een streven naar objectiviteit, die het merendeel van zijn 
klassegenoten in die tijd volkomen vreemd wa'ren. Kenmerkend hiervoor is het 
volgende, door Bouman aangehaalde feit: Toen in september 1872 te Den Haag 
een congres van de eerste Internationale gehouden werd, waar ook Marx en 
Engels aanwezig waren, bevond Quack zich - waarschijnlijk als enige man van 
.. gegoeden huize" - onder de toeschouwers in het onaanzienlijke danszaaltje, 
waar het congres een vergaderplaats gevonden had; de overgrote meerderheid van 
de .. nette" burgerlijke pers wist niets beters te doen dan het congres óf dood te 
zwijgen, óf er wat schimpwoorden en lasterpraat aan te wijden. 

239 

'; 

i 

I 

! 
I Î 
. I 

I 
I 

I 

I I 
I 
I 

I 

I I .I 



f':·' 

.-

i 
l 
I 

i 
' l 

'i 

' l 

J 
I 
~ 

I 

l 

Grootste vrucht van Quacks belangstelling voor de sociale problemen was zijn 
zesdelige werk "De Socialisten", waarin hij een beschrijving geeft van de ver~ 
schillende socialistische stelsels - het woord "socialisme" wordt door hem daar~ 
bij in de ruimste zin genomen - vanaf de Oudheid tot zijn tijd. 

Waarom heeft Quack geen grote invloed uitgeoefend en waarom geraakt hij 
thans meer en meer in de vergetelheid? Bouman stelt deze vraag in zijn inleiding 
en meent het antwoord te kunnen vinden in de geestelijke eenzaamheid van 
Quack. Aan het slot zegt hij echter over Quack: "Zijn practisch~economische 
werk opende geen nieuwe wegen voor de Nederlandse ondernemingsgeest en zijn 
geschriften munten niet zó uit, dat zij de eeuwen zullen trotseren". 

Dat laatste willen wij onderschrijven, maar ook aanvullen. Niet alleen Quacks 
praktische werk, maar ook zijn theoretische sociale denkbeelden openden geen 
nieuwe wegen. Uitgaande van een idealistische geschiedbeschouwing, zag hij in 
het socialisme niet een wetmatige historische noodzaak, maar een zedelijk protest 
tegen de misstanden van de kapitalistische maatschappij. Hij zag niet en kón 
niet zien, dat deze misstanden onverbrekelijk verbonden zijn met een maatschappij, 
die op privaat bezit van de produktiemiddelen en uitbuiting van loonarbeid berust. 

Wat Quack daarom wilde, was maatschappelijke hervorming binnen het raam 
van het kapitalisme. Het denkbeeld van opheffing van de privaat eigendom van 
de produktiemiddelen beschouwde hij als een droom, hoogstens als iets voor een 
zeer vér verwijderde toekomst. 

In het socialisme zag hij, zoals gezegd, een appèl aan de bezittende klasse om 
de grootste gebreken van haar heerschappij te verzachten. Alleen in zoverre waar~ 
deerde hij het ook. Het marxisme echter, met zijn erkenning van de klassestrijd en 
de noodzaak van de dictatuur van het proletariaat, beschouwde hij als een groot 
gevaar. 

Hij verwachtte echter, dat het socialisme geleidelijk de voor hem ongewenste 
kanten zou verliezen en tot een burgerlijke hervormingsbeweging zou worden. 

.,Het begrip socialisme staat, naar mijn inzicht, vrij wat hoger dan de 
eenzijdige vorm der strijdende sociaal-democratie" (blz. 102) 

Dat hogere "socialisme" dat door Quack aanvaard werd, was een "socialisme" 
zonder klassestrijd en zonder leidende rol van het proletariaat. 

In zoverre zou men Quack dus toch een voorloper kunnen noemen: een voor~ 
loper nl. van de ontwikkeling, die de sociaal~democratie onder reformistische 
leiding inderdaad heeft doorgemaakt. Wat Quack gewenst heeft, gebenrde in 
1945, toen de reformistische sociaal~democratische leiders zich in één partij, de 
Partij van de Arbeid, verenigden met de burgerlijke hervormers. ' 

Er is echter een belangrijk verschil. Quack leefde en schreef in een tijd, toen 
het kapitalisme zich, althans in Nederland, nog in opgaande lijn bevond en nog 
niet volledig in het hoogste stadium, het imperialisme, was overgegaan. Een tijd 
ook, waarin Nederlands nationale onafhankelijkheid niet wezenlijk was aangetast. 
Een tijd tenslotte, waarin de winsten uit de koloniën nog ongestoord in Nederland 
binnenvloeiden. Dat alles is thans anders. Daarom ondervinden de rechtse sociaal~ 
democraten, die thans soortgelijke denkbeelden als die van Quack ingang willen 
doen vinden, grote moeilijkheden. Zij kunnen de arbeiders alleen verslechteringen 
bieden; Quack daarentegen kon opkomen voor een programma van maatregelen, 
die weliswaar het kapitalisme onaangetast lieten, maar desondanks voor die tijd 
aanzienlijke verbeteringen inhielden. 

Daarom is er ook geen reden om aan de goede trouw van Quack te twijfelen. 
Zijn burgerlijke omgeving en zijn maatschappelijke positie beperkten zijn horizon, 
maar binnen die beperkingen ging hij zo ver als hij maar gaan kon. In het fragment 
,.Op de drempel der twintigste eeuw" (het slothoofdstuk van ,.De Socialisten") 
leest men een kritiek op de misstanden van het kapitalisme, die in zijn bewogen~ 
heid alleen door werkelijk menselijk meegevoel kan zijn ingegeven. In dit hoofd~ 
stuk zegt Quack vaak rake dingen, b.v. als hij het formele burgerlijke vrijhei~ 
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begrip aan een scherpe kritiek onderwerpt, met name de fictie, dat de arbeider 
.. vrij" is bij het sluiten van een arbeidscontract, ook al dwingt de honger hem 
om alle voorwaarden, die de werkgever hem stelt, te aanvaarden. 

In aansluiting op deze kritiek ontvouwt Quack dan zijn voorstellen voor ver• 
beteringen, voorstellen, die onder druk van de arbeidersbeweging sedertdien 
grotendeels verwerkelijkt zijn: betere regeling van het arbeidscontract en van de 
positie van de pachter, kinderbescherming, progressieve belastingen enz. 

Wij zeiden reeds, dat Quack geen nieuwe wegen geopend heeft. Zijn hervor
mingsvoorstellen zijn grotendeels verwerkelijkt en hebben tijdelijke verbeteringen 
gebracht, maar niets veranderd aan de grondslagen van de kapitalistische maat· 
schappij noch aan de onvermijdelijke gevolgen van deze maatschappelijke inrich
ting. Daarom heeft er geen werkelijke .. sociale transformatie" plaats gevonden, 
zoals Quack verwachtte, maar staat het Nederlandse volk in wezen nog voor 
dezelfde problemen als in Quacks tijd. Wat anders werd, dat is de kracht van 
degenen, die de historische taak hebben om werkelijk zulk een transformatie door 
te voeren, vooral nu het transformatiewerk in tal van landen buiten onze grenzen 
reeds aangevangen en gedeeltelijk verricht is. 

Daarom zijn Quacks ideeën niet actueel meer en is het begrijpelijk, dat de 
tegenwoordige generaties er weinig meer kennis van nemen. 

V oor een uitvoerige kritiek op de in het hier besproken boek te vinden denk. 
beelden is dan ook geen reden: het zijn denkbeelden, die reeds lang door de feiten 
zelf weerlegd zijn. 

Wij willen nog opmerken, dat het genoemde hoofdstuk .. Op de drempel der 
20e eeuw" het belangrijkste gedeelte van de bundel is, omdat het het zuiverst een 
beeld van Quacks ideeën geeft. Een fragment uit Quacks .. Herinneringen", ge• 
titeld .,Ontmoeting met het socialisme", sluit hierop aan. De overige fragmenten, 
een opstel over de anarchist Kropotkin en één over de Zwijndrechtse Broeder
schap, hebben voor onze tijd hoofdzakelijk literaire waarde, al zou men het 
laatste opstel wel eens ter lezing willen geven aan de aanhangers van bepaalde 
godsdienstige secten; zij zouden dan kunnen zien, dat de gedachte van een nabij 
goddelijk strafgericht over de wereld ook honderd jaar geleden al werd gekoesterd 
en met veel argumenten gepropageerd. 

Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de bundel .,Uit het levenswerk van H. P. 
G. Quack'' de moeite van het lezen waard is voor wie zich in onze sociale ge· 
schiedenis wil verdiepen; maar wanneer het de redactie van de serie ,.Ons sociaal 
erfdeel" te doen is om het naar voren brengen van levende gedachten - zoals de 
uitgever vermeldt - dan is zij daar bij dit eerste deel van de reeks zeker niet 
in geslaagd. 

T. de J. 

LEVEN EN WERKEN VAN I. P. PAWLOW 

Het doel van de wetenschap is niet alleen het verzamelen en interpreteren van 
feiten, maar juist ook het toepassen van haar kennis. Zoals Marx zei, het komt 
er niet alleen op aan de wereld te interpreteren, maar men moet haar ook 
veranderen. 

De vooruitstrevende mensheid, die altijd de wereld wilde en moest veranderen, 
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had en heeft dan ook grote belangstelling voor de wetenschap. En omgekeerd 
kozen in alle tijden vele groten op het gebied van de wetenschap de zijde van de 
vooruitstrevende mensheid. 

Een stralend voorbeeld hiervan is de communistische partij van de Sowjet~ 
Unie. Reeds in de eerste dagen van de revolutie stelde ze een commissie in, met 
Maxim Gorki aan het hoofd, om ,.in de kortst mogelijke tijd de gunstigste voor~ 
waarden te scheppen voor het wetenschappelijk werk van het academielid Pawlow 
en zijn helpers". Pawlow, Nobelprijswinnaar, en toen al een erkend groot 
geleerde. 

Pawlow was een hartstochtelijk beoefenaar van de wetenschap, die hij opvatte 
als een machtig middel tot het oplossen van praktische problemen. Zoals hij 
eens zei .,om de schatten der natuur te kunnen gebruiken en ervan te kunnen 
genieten moet ik gezond, sterk en intelligent zijn ... De fyziologie leert ons, en 
wel vollediger en beter naarmate de tijd voortschrijdt, hoe we op de juiste manier 
kunnen werken, rusten, eten enz. dat wil zeggen: met vrucht en genoegen". 

Pawlow heeft baanbrekend werk gedaan op vele gebieden van de fyziologie. 
Het allerbelangrijkste zijn z'n onderzoekingen op het gebied van de hogere zenuw~ 
werkzaamheid. De leer die hij op grond van zijn onderzoekingen opstelde is niet 
alleen de wetenschappelijke basis voor de verdere ontwikkeling van de fyziologie, 
geneeskunde, psychologie en opvoedkunde, maar ook een van de natuurweten~ 
schappelijke pijlers van de enige wetenschappelijke wereldbeschouwing - van 
het dialectisch materialisme. ' 

Reeds Engels wees erop .,dat ons bewustzijn en denken, zo bovennatuurlijk 
als het lijkt, het produkt zijn van een stoffelijk, lichamelijk orgaan, de hersenen. 
De materie is niet een produkt van de geest, maar de geest zelf is het hoogste, 
produkt van de materie". 

En Stalin zegt ..... dat de materie het primaire is, daar zij de bron is van de 
gevoelens, de voorstellingen, het bewustzijn, en dat het bewustzijn het secundaire, 
het afgeleide is, daar het de weerspiegeling van de materie, de weerspiegeling 
van het zijn is, dat het denken het produkt is van de materie die in haar ontwik~ 
keling een hoge trap van volmaaktheid heeft bereikt en wel het produkt van de 
hersenen, welke het orgaan van het denken zijn; dat men daarom het denken 
niet van de materie kan scheiden, als men niet tot een grove fout wil vervallen". 

Pawlow bewees langs natuurwetenschappelijke weg dat de hersenen het orgaan 
.zijn van het denken. Hij legde de materiële basis van de psychische processen 
bloot en hij ontdekte de wetmatigheden van de hogere zenuwwerking. Hij bewees, 
dat de aanpassing van het organisme aan zijn omgeving zich voltrekt door mid~ 
del van de grote hersenen en de direct onder de hersenschors gelegen centra. 
dank zij de reflectorische aard van het zenuwstelsel (waarvan de hersenen het 
hoogst ontwikkelde deel zijn) . 

Met andere woorden: hij bewees, dat de marxistische opvatting dat ons be~ 
wustzijn een weerspiegeling is van de objectieve werkelijkheid en dat dus het 
maatschappelijk zijn het bewustzijn bepaalt juist is, niet een dialectisch materia~ 
listisch .,dogma" is. 

Wat is nu de reflectorische aard van het zenuwstelsel? Reflexen zijn reacties 
van het organisme op de buitenwereld, die plaats vinden door middel van het 
zenuwstelsel. Reeds vóór Pawlow kende men de onvoorwaardelijke, aangeboren 
reflex. Als we plotseling een lichtstraal op ons oog krijgen gaan we .,vanzelf" 
met onze oogleden knipperen. Deze reactie nu is een onvoorwaardelijke reflex. 
Als we een hond een stukje vlees in zijn bek stoppen gaat hij kwijlen. Ook dat is 
een onvoorwaardelijke reflex. Een hond gaat ook al speeksel afscheiden als we 
een stukje vlees laten zien. Een jonge hond die nog nooit vlees heeft gehad kwijlt 
echter niet als wè het hem laten zien. Pas als hij vlees in zijn bek heef!: gehad, 
gaat hij kwijlen alleen al bij het zien van het vlees. Deze laatste reactie nu is 
een voorwaardelijke reflex. Deze reactie is dus niet aangeboren, maar aangeleerd. 
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Het typische verschil met de onvoorwaardelijke reflex is, dat de voorwaardelijke 
een tijdelijk karakter heeft. Als we bijv. de hond die al eens vlees heeft gehad, 
herhaalcÎelijk vlees laten zien zonder dat hij er wat van krijgt, dan kwijlt hij op 
de duur niet meer. De afscheiding van speeksel is onder deze omstandigheden 
niet meer nuttig voor het dier. 

De voorwaardelijke reflexen bleken dan ook uiterst gevoelig te zijn. Hun ont
staan en voortbestaan is geheel afhankelijk van de veranderingen in en buiten 
het organisme. Deze eigenschap maakt de aanpassing van het organisme aan de 
steeds veranderende omgeving mogelijk. 

Alle reacties van de mens - van een betrekkelijk eenvoudige als speeksel
afscheiding bij het zien van voedsel af tot aan ingewikkelder als het spreken, het 
schrijven, zijn voorwaardelijke reacties. Ook voor de ingewikkelde geldt dat hun 
ontstaan en voortbestaan afhankelijk is van de omstandigheden. V anclaar dat de 
reactie van Foster Dulles op het woord vrede een heel andere is dan onze reactie 
op dit woord. 

De resultaten van Pawlow' s onderzoek naar de eigenschappen van dit cen
trale mechanisme van de hersenen worden op vele uiteenlopende gebieden toe
gepast. Sommige van onze lezeressen hebben de pijnloze bevalling aan den lijve 
ondervonden. We lazen onlangs dat bij het dresseren van de beren van Filatow 
de leer van Pawlow toegepast wordt. Maar ook op het gebied van de landbouw, 
de psychologie, de opvoedkunde is het wetenschappelijk werk van Pawlow van 
onschatbare waarde. Een werkelijk wetenschappelijk gegrondveste opvoeding, 
het "dresseren" van de mens is nu pas denkbaar. We zullen onze kinderen alles 
kunnen leren wat ze nodig hebben, we zullen onze verkeerde gewoonten af. 
kunnen leren. Zoals Pawlow zegt " ... de fyziologie zal ons ook leren hoe we 
op de juiste wijze kunnen denken, voelen en begeren". 

* Het is van groot belang dat het werk van Pawlow toegankelijk wordt voor 
de Nederlandse lezer. En het was dan ook een uitstekend initiatief van Pegasus 
om het boek van E. A. Asratjan "Leven en werken van I. P. Pawlow"* te ver
talen. Dit boekje is niet alleen een uitstekende inleiding tot het werk van Pawlow, 
maar we leren er deze grote geleerde ook als mens uit kennen. 

De vertaler, Dr. Jules de Leeuwe, heeft zich nauwgezet van zijn taak gekweten. 
Bovendien voegde hij een literatuurlijst en verklarende voetnoten toe. Over het 
laatste moeten wij echter een kritische opmerking maken. Het is natuurlijk voor
treffelijk deze voetnoten toe te voegen. V erschiliende ervan zijn echter, hoewel 
op zichzelf juist, te moeilijk. Weinig lezers zullen bijv. een helderder begrip krijgen 
van vivisectie als zij lezen, dat vivisectie is: het nemen van zodanige proeven met 
levende dieren, dat de proef zelf bestaat in een operatieve bewerking (blz. 50). 
Het zou goed zijn als Dr De Leeuwe voor de volgende druk zijn voetnoten in 
samenwerking met de lezers herzag. De redactie van Politiek en Cultuur zou in
middels de lezers gelegenheid kunnen geven vragen te stellen. 

Het zou nuttig zijn als de jeugdbeweging dit boekje in cursusvorm behandelde. 
Immers "Pawlow's waarlijk wetenschappelijke materialistische theorie van de 
hogere zenuwwerkzaamheid is een sterk wapen in de op het gebied van het denken 
te voeren strijd tegen duistere, de vooruitgang belemmerende krachten, tegen 
alle uitingen van idealisme en domhouderij". 

R. 

* Uitg. Pegasus, f 2.90. 
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MARXISTISCHE KLASSIEKEN HERDRUKT 

In aantrekkelijke nieuwe omslagen verschenen herdrukken van "Het commu
nistisch manifest" en "Loon, prijs en winst"*, twee klassieken van het marxisme
leninisme, die lange tijd in het Nederlands niet te verkrijgen waren. 

"Loon, prijs en winst" is bij de bestudering van het vraagstuk van de absolute 
verarming van groot belang. Om de actualiteit te laten zien van deze voordracht, 
die Marx in 1865 hield voor de Algemene Raad van de Eerste Internationale, citeren 
wij uit de resolutie aan het slot: 

"Ten eerste. Een algemene verhoging van het loonpeil zou een daling 
van de algemene winstvoet tot gevolg hebben, maar over het geheel geno
men de prijzen der waren niet raken. 

Ten tweede. De algemene strekking van de kapitalistische produktie is, 
de gemiddelde loonstandaard niet hoger, maar lager te doen worden." 

Ook het vraagstuk van de intensivering van de arbeid, waarvan de huidige ver
schijnselen in dit nummer van P. en C. door Frits Reuter belicht worden, werd 
reeds door Marx en Engels theoretisch gefundeerd. Luister slechts naar de vol
gende passage uit "Het communistisch manifest" (pag. 50): 

"Naarmate het weerzinwekkende van de arbeid toeneemt, vermindert 
dus het loon. Nog sterker: naarmate de machinerie en de arbeidsdeling 
toenemen, in diezelfde mate neemt ook de massa van de arbeid toe, hetzij 
door vermeerdering van de arbeidsuren, hetzij door vermeerdering van de 
in een gegeven tijd vereiste arbeid, versnelde loop der machines, enz." 

Men zou deze hele pagina en de volgende willen citeren, maar het is beter om 
het Manifest in zijn geheel te lezen. 

Meer dan honderd jaar geleden verschenen, behelst "Het communistisch mani
fest" nog steeds de beste samenvatting van de nieuwe wereld- en maatschappij
·beschouwing die de grondslag vormt van de praktijk der communistische partijen. 

Waar Marx en Engels over concrete maatregelen spreken, die de arbeidersklasse 
zou moeten nemen wanneer zij de macht heeft, doen zij dit zonder enige schemati
sche beperking. Zij voegen daar namelijk aan toe: "Deze maatregelen zullen 
natuurlijk, al naar de verschillende landen, verschillend zijn." Terwijl zij in hun 
voorrede van 1872 nog eens vaststellen: "De praktische toepassing van deze 
beginselen. . . zal overal en altijd van de historisch gegeven omstandigheden 
afhankelijk zijn". 

Kortom, een rijke bron van levende ideeën, die in de praktijk van grote delen 
van de wereld hun juistheid bewezen hebben. 

* Uitg. Pegasus. Beide boekjes kosten 95 cent. 
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Men exporteert en voert de export nog steeds op, voor een deel om prodakten 
te kopen die Nederland zelf niet voortbreng-t. maar ook wapens en ander oorlogs
tuig. Er is dus verband tussen bewapening en export, vooral voor Nederland met 
een zware industrie die niet in alles kan voorzien. Meer export en import betekent: 
grotere winsten voor bepaalde groepen kapitalisten, ten koste van de werkende. 
bevolking. Hoe kleiner de binnenlandse consumptie, hoe groter de mogelijkheden 
voor export. Maakt dus de absolute verarming een grotere export mogelijk? 

(]. l\. te l)en Haag) 

V oor een juist antwoord moet men deze vraag in haar onderdelen ontleden: 1. 
men exporteert om goederen op de wereldmarkt te kunnen kopen, die een volk 
nodig heeft. Dit geschiedt óf omdat die goederen door het betrokken volk niet 
gemaakt kunnen worden (zoals een hele reeks grondstoffen, die niet in ons land 
voorkomen) of omdat zij elders goedkoper gefabriceerd kunnen worden dan door 
het betrokken land. In dit laatste geval is het dus voordelig om bepaalde eigen 
produkten (die door natuurlijke eigenaardigheden, historische ontwikkeling enz. 
bijzonder goedkoop gemaakt kunnen worden of zo overvloedig dat het volk ze 
niet allemaal gebruiken kan) uit te voeren en te ruilen voor bedoelde produkten. 
Deze twee elementen vormen de historische grondslag voor de grote ontwikkeling 
van de Nederlandse buitenlandse handel en zij vormen een gezonde grondslag, 
die men verder dient te ontwikkelen. 

2. De buitenlandse handel vindt echter plaats in het kader en onder de wetten 
van het huidige stelsel, het kapitalistische. Voor de kapitalisten is de om zo te 
zeggen natuurlijke functie van de buitenlandse handel niet doorslaggevend. Hij is 
een middel om hogere winsten te maken. Aangezien het streven van de kapitalis
tische ondernemer er op gericht is een maximale winst te maken, is zijn streven 
er tevens op gericht de lonen laag te houden of zich de prodakten van de boeren 
goedkoop toe te eigenen. Dientengevolge ontstaat de t e n d e n s tot verenging 
van de binnenlandse markt en de noodzaak om de export op te voeren. Men 
heeft hier echter niet met een eenvoudig proces te maken, nl. in die zin dat de 
binnenlandse markt automatisch kleiner wordt. Zelfs indien dit door bepaalde 
omstandigheden tijdelijk niet het geval zou zijn, zou evenwel de drang naar uit
breiding van de e.xport blijven bestaan, om de eenvoudige reden dat de uitbreiding 
van de produktie dit nodig maakt. De strijd om de afzetmarkten verscherpt zich 
dus. Dit is een wet van het kapitalistische stelsel. 

3. De opmerking betreffende de bewapening kunnen wij slechts onderschrijven. 
Inderdaad is het juist dat Nederland tot uitbreiding van zijn export gedwongen 
wordt om de kosten van de bewapening te kunnen opbrengen. Indien dit nlie~ 
lukt - zoals in Engeland - leidt het tot acute financiële crisés als gevolg van 
het verdwijnen van de deviezenvoorraad. Dit leidt op zijn beurt weer tot ver
snelde inkrimping van de binnenlandse markt (verlaging van de koopkracht) en 
versterkte concurrentie van het betrokken land op de wereldmarkt met toenemen
de opeenhoping van conflictstof. 
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Met het bovenstaande is ook de vraag van inzender beantwoord, of er verband 
bestaat tussen absolute verarming en stijgende exporten. Inderdaad bestaat zij, 
zoals uit punt 2 blijkt. 

Wij moeten echter duidelijk zien dat wij niet elke opvoering van de buiten~ 
landse handel als verwerpelijk kunnen beschouwen. Indien dit berust op een 
groeiende vraag naar behoeften, zoals onder 1 uiteengezet, kan men dit alleen 
maar toejuichen. Vergelijkingen tussen de omvang van de Nederlandse handel en 
die van bv. Amerika (die verhoudingsgewijs veel geringer is) zijn nutteloos, aan~ 
gezien de noodzakelijke omvang van de buitenlandse handel van elk land afzon~ 
derlijk door een hele reeks factoren bepaald wordt, die voor alle landen verschil~ 
lend zijn. 

In België zijn de lonen 40% hoger dan in Nederland. Wanneer men in Neder
land de lonen met 8 x 5 procen,t zou verhogen, dan zijn wij eve!n arm als in 
België en we hebben minder werk voor export. Hoe is dit te verklaren? In beide 
landen beschermen de ondernemers hun maximum-winsten en kunnen bij ev. 
verhoging van de lonen hun toevlucht nemen, niet alleen tot hogere prijzen, maar 
ook ·fot verlaging van de kwaliteit van hun goederen. (J. K., Den Haag) 

De schrijver geeft een toelichting op zijn vraag, waar mee wij grotendeels in 
kunnen stemmen. Onzerzijds merken wij het volgende op: Het verschil in lonen 
tussen de Belgische en de Nederlandse arbeiders zegt op zichzelf niet veel voor 
de koopkracht van de Belgische arbeiders. De reële koopkracht van hun lonen 
wordt immers bepaald door het peil van de prijzen. Dat is in België eveneens 
belangrijk hoger dan in ons land. 

Echter blijkt uit het feit dat de geldlonen in België belangrijk hoger zijn dan 
bij ons, én uit het feit, dat de Belgische ondernemers niettemin met succes tegen 
de Nederland se kunnen concurreren, dat het thans veel gebruikte argument: de 
lonen mogen bij ons niet omhoog om onze export niet in gevaar te brengen -
dat dit argument een fabeltje is. Uit het Belgische voorbeeld blijkt alleen maar 
dat de Nederlandse ondernemers extra hoge winsten maken ten koste van de 
arbeiders. De betr. opmerking van inzender, dat verhoging van de Nederlandse 
lonen de export in gevaar zou brengen, is dus niet juist. 

Op welke grond denkt men de woningnood op te heffen zonder socialistische 
geest bij de werkers, de uitvoerders en de aannemers, ofwel zonder het bouwen 
rendabel te maken voor particulieren door huurverhoging? (G. v. W. te 0.) 

Ons inziens is de vraag zo verkeerd gesteld. Het is geen wet van het kapitalis
tische stelsel dat er woningnood moet heersen. Voor de oorlog bv. was er een 
relatieve overproduktie van woningen, relatief, omdat er vele woningen leeg 
stonden, terwijl een groot deel van de werkers in krotten woonden. 

Er is geen .. socialistische geest" bij de aannemers als groep mogelijk. Indien 
dit werkelijk nodig was, zou het vraagstuk in het kader van het kapitalisme onop~ 
losbaar zijn. Maar aannemers willen zoveel mogelijk bouwen, om de eenvoudige 
reden dat dit ook meer winst opJevert. Ook zijn er kapitaalbezitters, die hun geld 
in huizen willen beleggen en die dus belang bij opvoering van de huizenbouw 
hebben. Maar vooral: het volk wil, dat de woningnood opgelost wordt. Dit is 
een grote kracht, die wij mobiliseren moeten. Voor het oplossen van het vraagstuk 
hebben wij derhalve geen socialistische maatschappij nodig. Wat nodig is, dat is 
het mobiliseren van de in ons land aanwezige technische, produktleve en organi~ 
satorische krachten voor het oplossen van het vraagstuk. Maar dit zal slechts 
lukken, indien ook de politieke krachten die ten ç:~unste van de oplossing van het 
vraagstuk aanwezig zijn, gemobiliseerd worden. Dit kan en moet bereikt worden 
door het ijveren voor samenwerking van deze krachten zoals in de resolutie over 
een Nieuwe Aanpak uiteengezet is. De voornaamste politieke kracht is de arbei~ 
dersklasse en zij zal de leiding moeten nemen bij de oplossing van het vraagstuk. 

F. B. 
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WEEK VAN HET THEORETISCHE BOEK 

Ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat Lenin op 22 April in 1870 
geboren werd, geeft Pegasus Lenin's bekende rede uit, die hij in 1920 hield op het 
congres van de Komsomol onder de titel .,De taken van de jeugd bond". 

In deze rede gaat Lenin uitvoerig in op de betekenis van de theorie en van het 
studeren. Na een leven van studie en strijd vat Lenin zijn opvattingen nog eens 
samen; hij keert zich daarbij vooral tegen hen, die zich tevreden stellen met leuzen, 
en tegen hen, die menen dat het voor een communist geen zin heeft kennis te 
nemen van de wetenschap, die de klassenmaatschappijen voortgebracht en opge
hoopt hebben. Alles wat de mensheid in de loop van haar ontwikkeling aan cultuur 
en wetenschap heeft geschapen moeten we ons c r i ti s c h eigenmaken. 

Lenin's bovengenoemde rede, die ons niet alleen aanspoort te studeren, maar ook 
duidelijk maakt hoe dit dient te gebeuren, vormt daardoor een goede introductie 
voor de .,Week van het Theoretische Boek", die door Pegasus van 15 tot 22 April 
ter gelegenheid van de Lenin-herdenking wordt georganiseerd. In de loop van deze 
week zullen een drietal lezingen worden gehouden over het leninisme. VerdeL" wor
den er films gedraaid over het leven van Lenin en zal er een tentoonstelling aan 
zijn strijd en werk worden gewijd. 

Partijdocumenten 

OPROEP AAN LEDEN EN VRIENDEN VAN DE CPN 

Het Partijbestuur van de C.P.N., in zitting bijeen op 5 en 6 februari 1956, keurt 
de plannen voor de a.s. verkiezingscampagne goed, zoals die door de propaganda
secretaris, kam. H. Verheij in zijn inleiding werden toegelicht. 

Het Partijbestuur onderstreept in het bijzonder het belang van het gesprek van 
man tot man en van vrouw tot vrouw, in de verkiezingsactie. 

Hiertoe is het noodzakelijk het huisbezoek op grote schaal te organiseren, huis
kamer-bijeenkomsten te houden en vooral het persoonlijke gesprek te voeren met 
collega's van bedrijf of kantoor, met familieleden, vrienden en kennissen, die bij 
vorige verkiezingen niet op onze partij hebben gestemd. 

Vooral met het oog op de tienduizenden nieuwe kiezers is dit van grote betekenis. 

Het Partijbestuur doet daarom een beroep op alle leden en vrienden van onze 
partij om niet alleen deel te nemen aan het verkiezingswerk van onze afdelingen, 
doch ook nog een p e r s o o n 1 ij k e t a a k op zich te nemen. 

Deze bestaat hierin, dat zij op zich nemen elk t e n m i n st e é én k i e ze r, 
die in 1952 niet op onze partij heeft gestemd, ervan te overtuigen, om in juni a.s. 
op Lijst 6 te stemmen. 

Het Partijbestuur zal zijnerzijds deze persoonlijke inspanning voortdurend aan
moedigen en ondersteunen. 
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. Wetenschappelijke contacten I 

In de .,Etudes soviétiques" van fe
bruari 1956 deelt het lid der Sowjet
Academie van Wetenschappen N. Si
sakjan mee, dat de Academie in 1955 
het contact met het buitenland opnieuw 
heeft versterkt en uitgebreid. In de 
eerste tien maanden bezochten in to
taal 493 Sowjetgeleerden als weten
schappelijk algevaardigde het buiten
land. (Over geheel 1954 was het totaal
aantal 355). Zij deden 27 vreemde lan
den aan en woonden internationale 
congressen bij, o.a. in België, Italië, 
Schotland en Zwitserland. 

Omgekeerd heeft de Sowjet-Unie 
vele landen uitgenodigd tot deelneming 
aan wetenschappelijke bijeenkomsten in 
de U.S.S.R. Wij noemen de juli-confe
rentie der Academie van Wetenschap
pen over vreedzaam gebruik van 
atoom-energie, bijgewoond door geleer
den uit drie-en-twintig vreemde landen. 

In de eerste negen maanden van 1955 
heeft de Academie van Wetenschappen 
der U.S.S.R. 230.590 gegevens over we
tenschappelijke boeken aan het buiten
land verstrekt en er 108.734 uit het 
buitenland ontvangen. 

Wetenschappelijke contacten 11 

De conferentie over kwanten-electra
dynamica (een hoofdstuk uit de na
tuurkunde), in 1955 gehouden in de 
U.S.S.R., is door vertegenwoordigers 
uit zeven andere landen, waaronder 
Zweden, bezocht. De geleerden uit de 
U.S.A. waren uitgenodigd maar "niet 
in staat te komen." 

In dit verband herinneren wij eraan, 
dat de Amerikaanse natuurkundige 
Philip M. Tilden in november 1955 
heeft verklaard, dat zijn collega David 
Bohm, voormalig professor aan de uni
versiteit van Princeton (U.S.A.), aan 
politieke vervolging in de U.S.A. had 
bloot gestaan en genoopt was geweest, 
werk in Brazilië te zoeken. David 
Bohm wordt door de Franse Nobel
prijswinnaar Louis-Victor de Broglie 
als één der belangrijkste kwanten-theo-
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retiei beschouwd. Bohm staat op mate
rialistisch standpunt. 

Verder heeft (zo meldt het "United 
States Report" van december 1955) de 
Federatie van Amerikaanse Weten
schappelijke Werkers geprotesteerd te
gen de moeilijkheden die door de Ame
rikaanse wet aan de buitenlandse ge
leerden in de weg worden gelegd, wan
neer ze de Verenigde Staten willen be
zoeken. De Federatie is van oordeel, 
dat dit "een gezonde ontwikkeling van 
de Amerikaanse wetenschap ernstig 
belemmert". 

Culturele betrekkingen tnssen 
Roemenië en de V. S. 

In de Roemeense Volksrepubliek is 
onlangs de geboorte van de Amerikaan
se geleerde en staatsman Benjamin 
Franklin (1706-1790) herdacht. Bij de 
plechtigheden waren vele wetenschaps
beoefenaren en diplomaten aanwezig, 
onder wie de Amerikaanse gezant in 
Roemenië, Robert H. Thayer en andere 
leden van de Amerikaanse Legatie te 
Boekarest. 

Anderzijds heeft de muziekafdeling 
van de Openbare Leeszaal te New York 
op 15 januari een coneert van heden
daagse Roemeense muziek georgani
seerd. Het concert werd gunstig beoor
deeld door o.a. het dagblad "New York 
Times". 

Nieuwe voortbrengselen in Polen 

De Poolse Volksrepubliek is in het 
kader van de opbouw der socialistische 
volkshuishouding overgegaan tot het 
produceren van vele artikelen die te
voren in Polen uitsluitend geïmpor
teerd werden. Wij noemen pneumati
sche polijstbanken (ter vervanging van 
electrische), pneumatische motoren 
voor boormachines, spoelen voor ma
chines ter vervaardiging van kant, mo
torboten, reuzenpersen voor de produk
tie van vruchtensap, briketten van me
taalslakken (voor warmte-isolering), 
draagbare radiotoestellen, mandolines 
en gitaren. 

dL. 

w 
Ka 
(dt 

De 
vat 
sch 
wa: 

den 
Bel 
art: 

Foz 

w 
Ka 

\dt 

In 
ten 
rev 
kle 

Fo: 

I 



klassieke werken van het 

W.l. Lenin Marxisme-Leninisme 
Keuze uit zijn warkan 
(deel 1) 

Deze populaire uitgave van Lenins werken be
vat o.a. de grote studies "Wat te doen?", "Een 
schrede voorwaarts - twee schreden achter
waarts" en "Tweeërlei tactiek van de sociaal
democratie in de democratische revolutie". 
Beha! ve deze grote bijdragen nog enige kleinere 
artikelen o.a. "Marxisme en revisionisme". 

Formaat 20 X 14 cm, 441 blz., ing. f 1.-

W.I. Lenin 

Keuze uit zijn warkan 

(deel 3) 

In dit laatste deel van deze uitgave vindt men 
tenslotte "Staat en revolutie", "De proletarische 
revolutie en de renegaat Kautsky" en een aantal 
kleinere geschriften. 

Formaat 20 X 14 cm., 400 blz., ing. f 1.-

W.I. Lenin 

Karl Marx 

W.I. Lenin 

Keuze uit zijn werken 
(deel 2) 

Dit tweede deel bevat behalve "Het imperialisme 
als hoogste stadium van het kapitalisme", "De 
socialistische revolutie en het recht der naties op 
zelfbeschikking". Verder treft men in dit deel 
aan: "De dreigende catastrofe en hoe men haar 
moet bestrijden" en "De taak der revolutie". 

Formaat 20 X 14 cm, 411 blz., ing. f 1.-

W. I. Lenin 

De linkse stroming, 
een kinderziekte van het communisme 

Dit geschrift, een handboek voor de communis
tische strategie en tactiek, werd in 1920 geschre
ven om enige linkse stromingen die in de Com
munistische Internationale tot uitdrukking kwa
men, te corrigeren. Lenin stelde in deze polemiek 
de ervaringen van de Russische bolsjewiki ten 
voorbeeld aan de communistische partijen van 
andere landen. 

Formaat 19 X 13 cm., 116 blz. f 0.35 

Deze studie over leven en leer van Marx bevat 
in een notedop de meest elementaire bestand
delen van het Marxisme. Lenin gaat hier in op 
de philosophische grondslagen èn op de econo
mische principes. 

Formaat 20 X 13 cm, 82 blz., ing. f 0.75 

pegasus 

W.I. Lenin 

Staat en revolutie 

In dit werk heeft Lenin de Marxistische opvat
tingen over de staat neergelegd. Het laatste 
hoofdstuk van dit boek werd nooit voltooid. 
De schrijver werd toen onderbroken door de 
revolutie van 1917. 

Formaat 19 X 13 cm, 108 blz., ing. f 0.25 
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SCHWEJK-TRILOGIE 

BINNENKORT COMPLEET 

DOOR DE VERSCHIJNING VAN 

de avonturen van de brave 

soldaat SCHWEJK, 

IN KRIJGSGEVANGENSCHAP 

dit is het laatste deel 

van Jaroslav Hasek's 

prachtige satire op 

het Oostenrijks-Hongaarse 

militairisme tijdens 

de eerste wereldoorlog, 

geestig, spottend, hekelend, actueel! 

332 blz. rijk geïllustreerd, 

vrolijk stofomslag, 

linnen band, f 7.90 

ook nog leverhaar deel1 1 IN HET ACHTERLAND geb. f 7.90 

deal 2, AAN HET FRONT gab. f 6.90 

alle delen in de hoekhandel verkrijghaar 

pegasus I amsterdam 

I 

I 



mei 1956 

olitiek en Gultuur 
•il dP inhoud: 

SOCIAAL-DE 

SANCE VAN DE JEUG 

16e jaargang, nr 5 40 cent 



~-------..................... ! .... ....... 

MEI 1956 

Vijf Mei R. I!JrU('JlS 2-19 
,I ~~ 

Het Twimigste Congn:s van de C:.P.S.U. f-1. V cr/)('Jj 251 

Sociaal-democratie of communisme? P. de Grool 265 

De strijd tegen de vrije loonpolitiek F. Mc!S 279 

De Wiltonactie als ondcrdcd van de strijd der meraalbewerkers 

voor vcrbereringen Fr,ms Br,tmlsc 2S.', 

Naar een rcn.1issancc der N cdcrlandsc jcugdbcwcgi ng / oo p W ol/j 2lJO 

Arbeidcr (gedicht) 1\u.tf 1:/u,trd 2'J! 

Rembrandt: her genie in zijn tijd f-1. L C. jc~ft( 299 

Ets (gedicht) Sonj,1 Prins 30S 

Resolutie over het Twimigstc Congres v.111 de 

C:omm unisrischc Partij van de Sowjet- U nic 

V ~UÎ~l 

POLITIEK en CULTUUR 
vt•rsehijnt maandelijks bij uitgcvPrij J>egasus, 

Leitlsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 35957. 
Oe abonnementsprijs is f 4,50 per jaar, f 2,25 per half jaar, 
losse nummers 40 eent. 
Ons gironummer is 173127. 
Correspondentie over bt'talingt•n en verkoop zenden 
naar de administratie p;a Pegasus. 

Alle correspondentie over de inhoud naar de redactie van P. en C. 
Prinsengracht 473, Amsterdarn-C., tel. 62565. 

30') 

312 

-



16e jaargang no. 5 mei 18H 

PoHtiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

VIJF MEI 
Vijf Mei ... Er is geen mens in Nederland, die niet weet wat deze dag 

betekent. Zuid-Nederland is bevrijd in september 1944; Oost-Nederland 
in de loop van maart/april 1945; doch Nederland werd bevrijd op 
5 Mei 1945. Vijf Mei, V.E. dag, de dag van vrede in Europa. 

Die dag in mei ... 

Men praatte maar met iedereen 
want ieder hart was snel ontroerd 
en door een vroom soor•t vreugd vervoerd, 
al kloeg de honger steen en been ... 

Die dag in Mei vergeet ik niet 
al word ik grijs en kinds en koud. 
Dit is wat ik voor mij behoud: 
broeders te zijn in ons verdriet ... 

Zó geeft de dichter C. J. Kelk in enkele eenvoudige woorden onze 
gevoelens weer. Zó herinneren wij ons die dag: de vreugde, die het 
le~d overstelpte, die ons vol vertrouwen deed opkijken naar de toe
komst ondanks de zekerheid, dat zo ontstellend velen een ellendige dood 
waren gestorven; maar bovenal: die broederschap, die eenheid, welke 
ons de vrede bracht. 

De bevrijding kwam en met haar de teleurstelling. De eerste teleur
stelling kwam in de vorm van het Militair Gezag. Het nationale verzet, 
dat zóveel geestelijke vernieuwing had gebracht, dat zóveel nieuwe 
figuren uit alle kringen der bevolking had opgestoten naar functies, die 
groter verantwoordelijkheid vroegen, dan menig minister ooit te dragen 
heeft gehad, werd door de Londense regering niet in staat geacht ons 
land verder te besturen. Het is de verdienste van de vooruitstrevende 
journalist Mr H. P. L. Wiessing, dat hij reeds in de eerste maanden na 
de bevrijding de banden heeft blootgelegd, die tussen de Londense 
"regering" en de Unilever, Koninklijke Shell en Philips bestonden 
(Philips-Londen wel te verstaan; Philips-Nederland had er tijdens de 
bezetting de voorkeur aan gegeven te profiteren van de goedkope ar-
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,beidskracht die de politieke gevangenen uit het concentratiekamp te 
Vught moesten leveren zonder hiervoor ooit loon te ontvangen). 

Het Nederlandse volk heeft nadien talloze andere teleurstellingen te 
verduren gehad. Ofschoon wij ons, getrouw aan de parolen uit Londen, 
tegenover de N.S.B.ers en collaborateurs 'gedisciplinee11d hebben gedra
gen en hun arrestatie en berechting hebben overgelaten aan de in 
Londen geschapen organen - had het Koninklijke woord tijdens de 
bezetting niet geklonken: "voor hen is geen plaats meer in vrij Neder
land" - moesten wij al spoedig ervaren, hoe duizendmaal vervloekte 
collaborateurs, die, niemand weet hoeveel, hadden verdiend aan de 
Atlantik-wall, werden vrijgelaten, "omdat zij bij de wederopbouw van 
ons zwaar-geteisterde vaderland niet konden worden gemist". Inplaats 
dat onmiddellijk nieuwe gemeenteraden, nieuwe Provinciale Staten, 
een nieuwe Staten-Generaal werden gekozen, stelde de regering de 
verkiezingen van maand tot maand uit. De angst van de monopolies 
voor de in het verzet gegroeide eenheid van het volk was te groot. Eerst 
moest het Nederlandse volk weer verdeeld worden in "zuilen". De 
leiders van de vooroorlogse politieke partijen moesten hun kans weer 
krijgen; in het bijzonder moesten de leiders der rechtse sociaal-demo
cratie gelegenheid hebben hun misleidende werk onder de arbeiders
klasse te verrichten. Geen verkiezingen konden worden gehouden, al
vorens de Partij van de Arbeid was opgericht onder leiding van de man, 
die later over de dag, waarop het roemrijke Rode Leger hem uit het 
concentratiekamp had bevrijd, sprak als over de zwartste dag van 
zijn leven ... 

Wij zullen niet alle teleurstellingen opsommen. De politiek van 
"barmhartigheid" tegenover de jakhalzen, die het beste bloed van ons 
volk hadden gedronken; de terugkeer van de voor-oorlogse "verzuilde" 
radio-{)mroep; de imperialistische oorlog tegen Indonesië, dat op 17 
augustus 1945 was begonnen zich te ontworstelen aan het koloniale 
juk; het is alles teveel om hier samen te vatten. Hoevelen hebben in de 
loop der jaren niet de moed verloren? Hoevelen onzer beste verzets
strijders, mannen en vrouwen, die tijdens de oorlog hun dapperheid, hun 
trouwe karakter, onverzettelijke geestkracht hebben getoond, zijn niet 
vervallen in een vruchteloze wanhoop: waartoe hebben onze offers ge
diend? Zij hebben gemeend, dat het fascisme verslagen was en zij 
hebben gezien, hoe het fascisme weer bewapend werd. Zij hebben ge
meend, dat de misdadigers hun gerechte straf zouden krijgen en zij 
hebben gezien, dat vele slachtoffers van het verzet in kommervone 
omstandigheden leven. Zij hebben gemeend, dat de oorlog voorgoed 
voorbij was, doch slechts enkele jaren na de bevrijding werden zij ge
dompeld in een "koude" oorlog, die in Korea, Viet-Nam, Algerije, het 
nabije Oosten, tot vulkanische uitbarstingen leidde. Zij hebben ver
wacht, dat de eenheid, welke tijdens het verzet zulke prachtige vruchten 
heeft gedragen - de Februari-staking, de April/Mei-staking, de spoor
weg-staking, de redding van duizenden landgenoten uit de klauwen van 
de S.D.- na de oorlog bewaard zou blijven en nieuwe grootse daden 
tot stand zou brengen. Hun verwachtingen echter zijn beschaamd. 

Stelselmatig heeft de Nederlandse regering getracht de geest van het 
verzet te breken. Wie terugschouwt, kan reeds in 1945 de kiemen vin-

250 



den, welke zijn uitgegroeid tot de E.D.G., tot de Parijse accoorden, tot 
de Duitse herbewapening. De machthebbers in Washington en Londen 
en hun kleine pionnen in Nederland hadden nimmer belang bij de strijd 
tegen het fascisme als zodanig; zij hadden een vevder liggend doel: de 
vernietiging van het socialistische stelsel in de Sowjet-Unie. Sprak niet 
de latere president der Verenigde Staten Truman in 1941 de historisch 
geworden woorden: wanneer Duitsland wint, zullen wij de Sowjet-Unie 
steunen; wanneer de Sowjet-Unie wint, zullen wij Duitsland steunen 
-dat was vóórdat het Amerikaanse volk zelf het slachtoffer werd van 
een imperialistische overval. 

Men moet zeggen, dat de politiek der imperialisten goed was voorbereid 
en dat hun plannen in vele opzichten zijn uitgevoerd. Er is één ding, 
waarmee zij geen rekening hebben gehouden. De ervaringen van de 
tweede wereldoorlog zijn te diep in het geheugen der volkeren gegrift, 
dan dat zij kunnen worden uitgewist. Het is gebleken, dat de energieke 
pogingen der communisten om de volkeren inzicht te geven in de be
doelingen van hun regeringen belangrijke resultaten hebben opgeleverd. 
Thans, in het elfde jaar na de bevrijding, in het eerste jaar na de confe
rentie van Genève, kunnen wij zien, hoe de verbittering en de teleur
stelling in de harten van velen wijkt. Arbeiders, intellectuelen, kunste
naars, zij vinden elkaar opnieuw; zij laten zich niet langer afschrikken 
door het spook van het communisme. De Buchenwald-hevdenking, die 
op 11 april plaats vond, legt hiervan een treffend getuigenis af. In de 
geheel gevulde aula der Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 
voel'den een onderwijzeres, een dominee, een museumdirecteur, een 
cultuur-historicus, een landarbeider en een schrijver van allerlei geeste
lijke schakering het woord. Het verzet is onder de Nederlandse bevol
king altijd populair gebleven; dat dit verzet in staat zou zijn opnieuw 
een dergelijke vredeskracht te ontplooien, dat is iets, wat men in 
Londen en Washington niet had verwacht. 

* 
Sinds de bevrijding hebben wij vele kabinetten gehad. Er is veel 

politiek geruzie geweest rondom de kabinetsvormingen, doch alle rege
ringen hebben een gemeenschappelijk beleid gehad ten aanzien van de 
vijfde Mei. Reeds in 1946 rijmde de politieke spotdichter Theo: 

Armzalig volk, ontredderd en berooid, 
Waar·toe Uw kostelijke tijd vergooid? 
Werk door op de vijfde Mei, 
Opdat één dag de wederopbouw eerder zij voltooid. 

Later, na de kroning van Juliana, kwam de idee de viering van de 
bevrijdingsdag te doen samenvallen met de verjaardag der Koningin. 
In weinig opzichten heeft de regering zich zo van de bevolking kunnen 
vervreemden als met betrekking tot de hiermede ons volk opgedrongen 
discussie. 

Welke is de betekenis van Oranje voor Nederland? Willem de Zwijger 
was een nationale figuur. Met ijzeren kracht en grote persoonlijke op
offeringen heeft hij ondanks vele tegenslagen het Nederlandse verzet 
tegen de Spaanse tyrannie geleid. Toen hij in 1584 viel door moorde-
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naarshand, rouwde de ganse natie. Maurits was een groot veldheer; in 
politiek opzicht heeft hij getracht de eenheid der natie te voltooien. 
Maar hij is niet geslaagd; hij is de geschiedenis ingegaan als de man, die 
Oldebarnevelt heeft onthoofd, de geniale jurist en taalgeleerde Hugo de 
Groot het land uit heeft gejaagd en Spinoza gedwongen heeft zijn op- , 
zienbarende Zedeleer posthuum uit te geven. Noch hij, noch zijn opvol
gers hebben de macht der regenten kunnen breken en tenslotte heeft 
Willem I zich met de regenten verzoend. Onder diens aanvoering heb
ben de Nederland se bankiers en kooplui het volk in een miljoenen
verslindende burgeroorlog gestort: van 1830 tot 1839 heeft hij tevergeefs ' 
gepoogd de liberale Belgen onder de duim te houden. En berucht is het 
reactionaire verzet, dat Willem II en Willem III hebben gepleegd tegen 
de invoering der moderne parlementaire democratie. 

De tegenwoordige staatsrechtelijke betekenis van ons vorstenhuis is 
tot een ornament teruggebracht. Er wordt geregeerd, er wordt recht 
gesproken in naam der koningin, doch de rechten der koningin zijn 
beperkt tot het plaatsen van haar handtekening onder de stukken, die 
haar worden voorgelegd. Zij heeft zelfs niet de bevoegdheid het plaatsen 
van haar handtekening te weigeren. "Zij is zó geworden als de leidende 
politieke kringen haar wensen: ongevaarlijk als zelfstandige, propagan
distisch als ondergeschikte macht; aantrekkelijk vooral voor de burger
man, die er zijn eigen behoorlijke idealen, menselijkerwijs volmaakt en 
met een officiële stralenkrans getooid, in verwezenlijkt ziet ... " Aldus 
in 1909 de socialistische schrijver J. Sa:ks in zijn striemende artikel "De 
wiegen", waarin hij de werkelijke betekenis van ons vorstenhuis stelt 
tegenover de kruiperige persoonsverheerlijking van de burgerlijke pers. 

Wij hebben geen enkel bezwaar tegen de viering van de dertigste 
april; wij hebben nog veel minder behoefte de positie van ons vorsten
huis aan te tasten of zelfs ter discussie te stellen, maar met kracht 
verzetten wij ons tegen de vereenzelviging van deze dag met de natio
nale feestdag. Ondanks alle stilzwijgende, zelfs openlijke sabotage van 
de regering om de Vijfde Mei als nationale feestdag te erkennen, is de 
wil van het volk, deze dag in eenheid te vieren, niet te stuiten. Er 
heerst veel gekrakeel onder de Nederlandse schrijvers; er zijn vele 
bladen en blaadjes, doch het is van niet te onderschatten psychologische 
~betekenis geweest, dat negen letterkundige en algemene culturele tijd
schriften in mei 1954 één gemeenschappelijk nummer onder gemeen
schappelijke redactie hebben uitgegeven, één wekroep ter herinnering 
aan de vijf donkere jaren, één vermaning de strijd voort te zetten, nu 
tegen de Duitse herbewapening. Onder de indruk van deze herbewa
pening bereikte de herdenking der gevallenen en de viering van de 
nationale feestdag vorig jaar een nieuw hoogtepunt. In ongekende mate 
nam de bevo1king deel aan de stille optochten en de vreugdevolle festi
viteiten. Allerlei bevolkingsgroepen vonden elkander weer en in ieders 
gedachte leefde het bewustzijn dat een herhaling van 1940/1945 door 1 

gezamenlijke inspanning moest worden voorkomen. Ook dit jaar hebben 
reeds talloze gemeentebesturen dwars tegen het besluit der regering in 
toegezegd hun ambtenaren vrijaf te zullen geven en bevorderen zij de 
totstandkoming van comité's om de herdenking en de viering van de 
Vijfde Mei voor te bereiden. 
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1 
Wij communisten staan volledig achter dit democratisch streven. Ter-

wijl wij enerzijds weten, dat het verzet een zaak is geweest van het 
~ ganse volk en geenszins van de communisten alleen, zijn wij ons ander-
;, zijds bewust van onze taak als strijdbaarste aanvoerders der arbeiders

klasse ons volledig, zij het zonodig met wegcijfering van onze eigen 
persoon, in te zetten voor het welslagen der viering van de aanstaande 

t vijfde Mei. Omdat wij weten, dat de strijd voor grootscheepse en mas
sale festiviteiten het Nederlandse volk het nationale zelfbewustzijn 
schenkt, dat tijdens de bezettingsjaren de grondslag heeft gelegd voor 

; de overwinning op het fascisme en dat thans in staat zal zijn de eenheid 
t in de strijd tegen een nieuwe oorlog hechter dan ooit tot stand te 
1 brengen. 

t 
1 

1 

1 

1 

R.JURGENS 

DE VRIJHEID STERFT NIET . 

5 mei uitgave van Pegasus 

.,De V rijbeid Sterft Niet .. " *} is een documentair werk, gewijd aan het 
Europese verzet, dat in Italië voor het eerst verscheen en daarna in verschillende 
Europese landen is vertaald. 

Pegasus geeft dit boek uit ter gelegenheid van de twaalfde viering van de be~ 
vrijding op 5 Mei 1956. Het brengt, per land gerangschikt, een aantal brieven 
van ter dood veroordeelde verzetsstrijders, die een indrukwekkend beeld geven 
van het verzet tegen het fascisme in Europa. Van de volgende landen werden 
brieven opgenomen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Grie~ 
kenland, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oos~ 
tenrijk, Polen, Sowjet~Unie en Tsjechoslowakije. De briev,en worden steeds voor~ 
afgegaan door een kort overzicht van de verzetsgeschiedenis van het betreffende 
land. Voor Nederland werd dit ten behoeve van de oorspronkelijk uitgave (Let~ 
tere di condannati a morte delle Resistenza europea} samengesteld door het Rijks~ 
instituut voor oorlogsdocumentatie. 

De samenstellers van het boek zijn Piero Maloezzi en Giovanni Pirelli; de on~ 
langs overleden Duitse schrijver Thomas Mann schreef een voorwoord terwijl 
de Nederlandse uitgave wordt ingeleid door Prof. Dr F. J. J. Buytendijk. 

Een boek om te lezen en te herlezen. 

•) Uitg. Pegasus, 1956, f 8.90. 
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HET TWINTIGSTE CONGRES 

VANDECPSU 

Het 20ste Congres van de C.P.S.U. heeft een wereldpubliciteit gehad 
zoals nog nooit te voren een politieke partij heeft verkregen. Vriend en 
vijand wijdden aandacht aan deze bijeenkomst en commentariëerden de 
berichten en stellingen van het Congres, elk op zijn manier. 

De grote belangstelling voor dit Congres is een gevolg van het feit 
dat de C.P.S.U. haar houding, richtlijnen en plannen voor de economi
sche opbouw moest bepalen in een situatie die totaal verschilde van die 
bij vorige gelegenheden. Dit Congres sloot een achter ons liggende 
periode af en luidde een nieuwe periode in. Dat nieuwe wordt gemar
keerd door het bereiken van een zekere vermindering van de spanning 
in de internationale politieke verhoudingen, door de grote resultaten 
die de koloniale en afhankelijke landen in hun strijd voor vrijheid be
haalden en behalen, door de groei en versterking van de socialistische 
en democratische krachten, door de economische ontwikkeling in de 
landen van het socialistische kamp en door de beheersing van de atoom
energie voor vreedzame produktiedoeleinden. Juist omdat het Congres 
voor een nieuwe periode stond waarin de zekere vermindering van de 
internationale spanning doorgezet moet worden in een toestand van 
duurzame vrede en de socialistische economie doelen moet berei
ken die hun weerga in de geschiedenis niet vinden, moest het de balans 
opmaken van het jongste verleden. 

De grote taken die voor het Congres lagen, eisten dat het onderzoek 
naar de resultaten van de partij in de achter haar liggende per!iode 
zonder schroom en terughoudendheid werd uitgevoerd. Zonder de 
uiterste konsekwentie van het onderzoek is en was het niet mogelijk 
noodzakelijke verbeteringen door te voeren. 

Het is binnen het raam van één tijdschriftartikel niet mogelijk op alle 
aspecten van het Congres in te gaan. De redactie van P. & C. stelt zich 
voor om een aantal vraagstukken, die op het Congres aan de orde 
waren, in volgende artikelen nog nader te belichten. Waar we in het 
voorafgaande spraken over het inluiden van een nieuwe periode, is het ' 
duidelijk dat dit niet mogelijk was zonder de stand van zaken op het 
gebied van de theorie te onderzoeken en deze te toetsen aan de praktijk 
van dit ogenblik. 

Oorlog is te vermijden 

In de strijd voor de vrede zijn de afgelopen jaren belangrijke resul
taten bereikt en op het Congres werd de huidige situatie gekenschetst 
in de volgende bewoordingen: 

"Voor het eerst in de jaren na de oorlog is er een zekere verminde
ring van de internationale spanning ingetreden." Deze uitspraak laat 
zien dat er veel is bereikt, maar dat de strijd voor de vrede met alle 
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kracht moet worden doorgezet. Dit vooral, omdat de weg naar een 
duurzame vrede versperd wordt door een aantal krachten in Amerika, 
wier invloed op de Amerikaanse leidende regeringskringen dermate 
groot is, dat zij verhinderen dat deze regering ingaat op praktische, de 
vrede dienende voorstellen van de zijde der Sowjet-Unie. Deze krachten 
pogen de ~oude oorlog te doen herleven en door te zetten. In .. de strijd 
voor de vrede is de strijd tegen de Westduitse herbewapening van bij
zondere betekenis. Meer en meer wordt West-Duitsland het voornaam
ste steunpunt in de oorlogspolitiek van de Amerikaanse oorlogskringen. 

Dit roept in West-Europa grote gevaren op en geeft reden tot bezorgd
heid, vooral onder de nabuurlanden van West-Duitsland. Daa:6door doet 
zich het eigenaardige feit voor, dat het op de been helpen en het her
bewapenen van West-Duitsland, bedoeld om het Atlantisch Pact te ver
sterken, thans tot verdeeldheid en onderlinge spanningen in het Atlan
tisch Pact leidt. Vandaar de houding van de Franse regering, en zijn 
woordvoerders Mollet en Pineau, de ontwikkeling in Engeland en de 
Scandinavische landen. Het bezoek van de Sowjet-leiders Chroestsjow 
en Boelganin krijgt in een dergelijke situatie een buitengewoon be
langrijke betekenis. 

Het Congres beperkte zich niet tot het beoordelen van de situatie, 
maar ontwikkelde ook nieuwe gedachten en een theoretische stelling
name over de mogelijkheden om oorlog te vermijden. 

Gesteld werd, dat er "wanneer de arbeidersklasse als een verenigde, 
:georganiseerde kracht optreedt en een vaste wil aan de dag legt, geen 
oorlog zal zijn". 

Deze uitspraak bezielt de vredeskrachten niet alleen met nieuwe 
hoop en vertvouwen, maar vestigt de aandacht op de actieve en lei
dende rol van de arbeidersklasse in de strijd voor de vrede. 

Tevens wordt hier gewezen op de noodzaak van de eenheid voor het 
resultaat van die strijd, maar terzelfdertijd ook op de mogelijkheid die 
de strijd voor de vrede biedt voor het tot stand brengen van die eenheid. 

De nieuwe theoretische stellingname van het Congres ten opzichte 
van het voorkomen van oorlog is een voortbouwen op de stellingen van 
Lenin over de onvermijdelijkheid van oorlogen onder het imperialisme. 
Dit lijkt_ogenschijnlijk een tegenspraak, maar de nieuwe theoretische 
stelling berust op een grondige ontleding van de stelling van Lenin. 

Men is uitgegaan van het bestaan van het imperialisme in een deel 
van de wereld, dat naar zijn karakter, zijn economie, oorlogszuchtig is, 
zoals Lenin heeft ontleed. Maar in de huidige situatie moet men onder
scheid maken tussen de economische zijde van het probleem en de poli
tieke. Want tegenover dit bestaan van het imperialisme staat het ont
zaglijke nieuwe feit van het bestaan van een socialistisch wereldstelsel, 
dat de kern uitmaakt van het vredeskamp. In deze landen beschikken 
de vredeskrachten over het staatsapparaat met al zijn politieke, econo
mische, diplomatieke en militaire mogelijkheden, die hen in staat stellen 
hun invloed aan te wenden op het politieke wereldgebeuren. Naast de 
staten van het socialistische kamp, staan een aantal vredelievende 
staten, die het streven naar vrede met alle kracht actief steunen en 
eveneens een doorslaggevende invloed op de situatie kunnen uitoefenen. 
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Daarbij, en niet als minst belangrijke factor, komt het bestaan van een 
.georganiseerde wereldvredesbeweging in de kapitalistische landen. 

Tezamen omvat het vredelievende kamp nu 1 Y2 miljard mensen. 
Daarom handhaaft de nieuwe theoretische stelling de betekenis van 

de economische zijde van de vroegere leninistische stelling, maar zegt 
ze daarbij dat thans de politieke zijde van het vraagstuk van beslissende 
betekenis is geworden. 

Deze verrijking van de marxistisch-leninistische theorie maakt de 
positie van de communistische partijen tegenover de naar vrede haken
de volksmassa's vrijer en sterker. De communisten zijn in staat met 
nieuwe argumenten duidelijk te maken, dat de reactionaire propaganda 
die hun vredesstrijd poogt voor te stellen alsof ze ingegeven zou worden 
door de belangen van de Sowjet-Unie, een infame leugen is. De com
munisten kunnen met nog meer élan en enthoesiasme de volksmassa's 
oproepen tot de strijd voor de vrede, zij kunnen met nog meer over
tuigingskracht hun sociaal-democratische makkers benaderen om de 
strijd voor de vrede in eenheid te voeren. Weerlegd is de propaganda 
van de tegenstanders van het communisme, dat de communisten de 
:tegenstellingen tussen de kapitalistische landen zouden uithuiten tot 
oorlog toe, dat zij dus de oorlog zouden bevorderen. 

De socialistische krachten brachten het imperialisme reeds slagen toe 
die de loop van de geschiedenis bepaalden. Het gevolg van de eerste 
wereldoorlog was, dat Rusland zich uit het kapitalistische stelsel los
maakte. In de tweede wereldoorlog beslisten de socialistische legers de 
strijd ten gunste van de democratische krachten, zij versloegen de meest 
~reactionaire roofzuchtige imperialistische staten en maakten daarmee 
de baan vrij voor een reeks Europese en Aziatische landen om hun vrij
heid te verkrijgen en zich eveneens los te maken uit het imperialisme. 
Thans zijn de socialistische krachten zo sterk, dat er voor het eerst in 
de geschiedenis der mensheid reële kansen zijn om een oorlog te 
voorkomen. 

Geweld en burgeroorlog niet enige weg 

De uitspraken op het 20ste Congres van de C.P.S.U. over de nieuwe 
vormen van overgang naar het socialisme ondervinden sterke belang
stelling. 

Ook ten aanzien van deze theoretische stellingname poogt de vijand 
verwarring te zaaien. Men stelt het voor alsof deze stellingname over
een komt met de reformistische opvattingen van de rechtse sociaal
democraten en alsof deze stelling geponeerd wordt om de sociaal-demo
craten te lokken. Maar deze stelling is geen terugkeer naar vroegere 
~ciaal .. democratische stellingen of een lokmiddel voor de sociaal
democratie. 

De reformistische stelling over het vreedzaam ingroeien van het 
socialisme, die in de beginjaren van het imperialisme werd gelanceerd, 
verlamde de strijd van de arbeidersklasse, maakte van de sociaal
democratische partijen hervol'Illingspartijen en leidde tot verzoening 
met het kapitalistische stelsel. 
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De theoretische stellingname van het 20ste Congres over de wegen 
die naar het socialisme leiden betekent een stimulans, een bredere 
ontplooiing van de strijd tegen het kapitalisme, en vormt een belangrijk 
hulpmiddel in het tot stand brengen van de eenheid van de arbe~ders
klasse. 

Deze vernieuwing en verrijking der marxistische theorie over de 
overgang naar het socialisme is mogelijk door de groei van de socialis
tische krachten in de were1d. Ze was niet alleen mogelijk, maar er 
bestond in de huidige situatie behoefte aan een verdere theoretische 
uitwerking van dit vraagstuk. Het is een internationale en grote ver
dienste van het 20ste Congres, dat het deze taak heeft vervuld. 

De resolutie van ons Partijbestuur, aangenomen op zijn zitting van 
8, 9 en 10 april, wijst erop dat dit nu mogelijk is omdat het socialisme 
een wereldstelsel is geworden. Dat is juist, maar wij menen er goed aan 
te doen onze lezers nog een aantal andere aspecten in overweging te 
geven bij de bestudering van dit belangrijke vraagstuk. 

In het huidige tijdperk, dat van het imperialisme, is het p11oletariaat 
de leidende en actieve kracht van de nationaal-democratische beweging. 
In een aantal Europese landen is het proletariaat de talrijkste klasse, 
bezit het sterke georganiseerde posities en is het in staat op basis van 
de strijd voor zijn eigen nationale, politieke en economische belangen 
en die van andere klassen en groeperingen, deze rondom zich te scharen 
en een nationale beweging te formeren die de meerderheid van de 
bevolking omvat. Want juist de nationale onderdrukking en de mili
tarisatie verscherpen en bespoedigen een ontwikkeling, die gekenmerkt 
wordt door het feit dat de kapitalisten bij hun streven naar maximum
winsten niet alleen de arbeidersklasse, maar ook het grootste deel van 
de boeren, de middengroepen, de middenstand en de intellectuelen op 
verscherpte wijze uitbuit. 

Daar het kapitalisme in zijn huidige vorm het stelsel van het finan
cierskapitaal, het imperialisme, is, draagt elke anti-imperialistische 
strijd voor de nationale zelfstandigheid, en in de koloniale gebieden voor 
de nationale bevrijding, anti-kapitalistische krachten en tendenzen in 
zich. Voor de afhankelijke en koloniale gebieden moet tevens worden 
opgemerkt dat ·de bourgeoisie in die landen niet tot volle wasdom zal 
komen. 

De bourgeoisie in West-Europa ontwikkelde tegelijk met haar op
komst een proletariaat, en geraakte ten dele met behulp van dat proleta
riaat aan de macht. In de koloniale en afhankelijke landen was de groei 
van de maatschappelijke krachten totaal anders. Daar ontstond een 
leger van uitgebuiten op basis van de uitbuiting door een buitenlandse 
overheersende bourgeoisie. Daar bezitten de werkende massa's reeds 
ervaring en bewustzijn, opgedaan in de strijd tegen de vreemde over
heersers, die hen in staat stellen hun politieke en organisatorische 
kracht direct te gebruiken voor hun onmiddellijke sociale en politieke 
belangen, voordat hun nationale bourgeoisie sterke politieke posities 
heeft veroverd. Daar gaat de nationale bevrijdingsstrijd hand in hand 
met de strijd voor de dagelijkse belangen der werkers. 

De nationaal-democratische strijd, die zowel voor het behoud van de 
vrede als voor de nationale zelfstandigheid wordt gevoerd, zal ook 
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nieuwe vormen en methoden scheppen die een uitbreiding van de parle
mentaire en democratische verhoudingen zullen betekenen. Die metho
den en vormen zullen in vele landen verschillend zijn omdat ze ontwik
keld zullen worden uit de huidige nationaal gegroeide verhoudingen en 
omstandigheden. Maar één ding staat daarbij vast, dat het vormen en 
methoden zullen zijn, die het volk meer zeggenschap en invloed zul
len geven. 

De vormen der democratie zijn nog lang niet uitgeput. De bourgeoisie 
schiep haar burgerlijke parlementaire staatsvormen, die haar in staat 
stelden haar belangen te behartigen. Het proletariaat zal, op de ontwik
keling en de nationale tradities voortbouwend, niet alleen de beknotting 
van de burgerlijke democratie opheffen, maar er nieuwe democratische 
vormen aan toe voegen. Daarin liggen o.i. ook de mogelijkheden voor 
een geweldloze overgang naar het socialisme. 

De weg van de strijd voor de vrede leidt ook naar uitbreiding van de 
democratie, zo goed als de weg naar oorlog leidt naar beknotting en 
opheffing der democratie. 

Steeds duidelijker wordt het daarom dat de weg naar het socialisme 
parallel loopt met de strijd voor de vrede en de nationale zelfstandig
hei. Het is verheugend, vast te kunnen stellen dat onze partij met het 
uitwerken van het beginselprogramma in 1951, dat werd aangenomen 
op het partijcongres van 1952, reeds een begin heeft gemaakt met de 
theoretische uitwerking van dit vraagstuk, toegepast op de Nederlandse 
verhoudingen en omstandigheden. 

Vreedzaam naast elkaar bestaan noodzakelijk 

Het vraagstuk van het bereiken van een duurzame vrede is onverbre
kelijk verbonden aan de mogelijkheid van het vreedzaam naast elkaar 
bestaan van de landen met verschillende maatschappelijke stelsels. 

Daar de overgang van het kapitalisme naar het socialisme op wereld
schaal een gehele historische periode omvat, is het heel natuurlijk, dat 
deze periode in zekere zin lang duurt en dat daaruit voortvloeit dat 
een vreedzaam naast elkaar bestaan van de beide verschillende sociale 
systemen historisch onve~mijdelijk is. Door de kracht van de volks
massa's is het kapitalisme thans gedwongen om met een nieuw en zich 
versterkend internationaal stelsel - de gemeenschap der socialistische 
staten- samen te leven. 

Dit samenleven wordt, tegen wil en dank der kapitalistische staten, 
tot een vreedzame wedijver. Alle afwijzingen en maatregelen ten spijt 
zet die vreedzame wedijver zich door, dank zij de kracht en de resul
taten van de socialistische economie. 

In het Franse blad "l'Express" worden een aantal voorbeelden ge
noemd die duidelijk laten zien dat de embargo-politiek de Sowjet-Unie 
niet heeft geschaad. Die Amerikaanse embargo-politiek was wel scha
delijk voor het economische leven van tal van kapitalistische landen en 
ze was een hulpmiddel om deze politiek meer in de greep van Amerika 
te krijgen of te houden. 

Maar laten we zien wat "l'Express" zegt: 
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industriële produkten te weigeren, zou zij door gebrek bedreigd worden en 
zouden we haar onze wil kunnen opleggen. We hebben geen koperen moe
ren of kogellagers geleverd, niets van dat alles, maar thans biedt de Sow
jet-Unie aan om op gelijke voet met het Westen de onderontwikkelde ge
bieden te helpen. Maar dit is slechts één van de vele keren, Wlli3.11bij dE! 
westelijke politici en ingenieurs de laatste tijd met stomheid werden 
,geslagen". 

Een paar weken geleden landde in Londen een vliegtuig, waarvan 
men de evenaring in West-Europ a niet voor 1959 moet verwachten. 
En ... alle vliegtuigmateriaal staat sinds 9 jaar op de embargolij st! 

Nog een voorbeeld. Mr J. B. O'Connor, vertegenwoordiger van een 
grote Amerikaanse firma die zich bezighoudt met de produktie van 
<boorwerktuigen, is uit Moskou in Amerika teruggekeerd met de licentie 
van een nieuw soort boor, die tien maal sneller door de rotsen gaat dan 
de beste Amerikaanse boor op dat gebied. 

Een Amerikaanse delegatie van technici heeft na haar terugkeer uit 
de Sowjet-Unie verklaard, dat de machines er van uitstekende kwaliteit 
zijn en dat de produktie er sneller gaat dan in Amerika en dat de Ame
kaanse ingenieurs er op het gebied van de automatisering iets kunnen 
leren. Bij deze laatste twee voorbeelden bedenke men ook, dat al wat 
boormachine of elektronisch materiaal is, al sinds 9 jaar op de embar
golijst staat. 

Deze voovbeelden laten zien dat de koude oorlogspolitiek ook op 
economisch terrein is mislukt. 

En daarbij moet men in het oog houden dat in de Sowjet-Unie niet 
alles in de beste orde verloopt en er nog vele tekorten op het terren-. 
van de industriële produktie zijn, zoals op het 20ste Congres werd aan
getoond. Het opheffen van deze tekortkomingen zullen de industrie in 
nog sneller vaart ontwikkelen. 

Het nieuwe Vijfjarenplan is gericht op een zeer grote stijging van 
de industriële produktie. Het volgende staatje laat de verwachte stijging 
duidelijk zien. 

Miljoenen tonnen Toename in procen-
. ten t.o.v. 1955 

Ruw ijzer 53,0 59 
Staal 68,3 51 
Walsprodukten 52,7 52 
Kolen 593 52 
Aardolie 135 91 
Elektrische energie 320 miljard Kh W 88 

Deze cijfers bewijzen dat de Sowjet-Unie aan het eind van het tegen
woordige vijfjarenplan ten aanzien van de produktie van belangrijke 
grondstoffen de vooroorlogse stand van de Amerikaanse industrie zeer 
benadert. 

Daarbij is het belangrijk op te merken dat niet alleen de procentuele 
stijging van de produktie wezenlijk hoger ligt dan in ieder ander kapi
talistisch land. 

Ook de feitelijke hoeveelheid van de voortgebrachte· grondstoffen was 
al in het vorige vijfjarenplan hoger dan in de ontwikkelde kapitalisti
sche landen. Zo steeg in de laatste vijf jaar de produktie van ruw ijzer 
in de V.S. met -+- 10,6 miljoen ton, terwijl ze in de Sowjet-Unie in die 
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tijd met 14 miljoen ton steeg. Terzelfdertijd steeg de staalproduktie van 1 
Engeland, Frankrijk en West-Duitsland tezamen met 16,7 miljoen ton · 
en in de Sowjet-Unie alleen al met 18 miljoen ton. Om de elektrische 
•energiewinning van 22 miljard KhW op 170 miljard KhW te brengen, 
hadden de Verenigde Staten 27 jaar nodig. In de Sowjet-Unie werd dit 
zelfde bereikt in 14 vredesj aren. 

Deze voorbeelden bewijzen de snellere groei van de socialistische 
produktie in vergelijking met de kapitalistische. Hierin ligt een belang
rijke wetmatigheid van de maatschappelijke ontwikkeling. Deze snelle 
en belangrijke groei van de socialistische economie is van belang voor 
de politieke verhoudingen in de wereld. Ook vanuit dit punt moet de 
betekenis van het nieuwe vijfjarenplan worden gezien. 

Terecht werd er tijdens het 20ste Congres op gewezen dat de verster
king van de macht der vredeskrachten in de wereld en de mogelijkheid 
van voorkoming van nieuwe oorlogen vooral aan het bestaan en de 
versterking van het socialistische kamp te danken zijn. 

Uit het voorgaande blijkt, dat het socialistische kamp de vreedzame 
wedijver niet behoeft te vrezen, integendeel, er als zekere overwinnaar 
uit te voorschijn zal komen. 

Vreedzaam naast elkaar bestaan en ideologie 
Het vreedzaam naast elkaar bestaan van landen met verschillende 

sociale systemen mag echter niet inhouden dat de voorstanders van het 
so_çialisme ook de ideologische strijd staken. 

Juist het vreedzaam naast elkaar bestaan zou in gevaar worden ge
bracht indien deze strijd wordt gestaakt. 

Het zou betekenen de baan vrij geven aan burgerlijke en anti-socia
listische theorieën, hetgeen neer zou komen op een versterking van de 
agressieve krachten. Omgekeerd zou het een verzwakking betekenen 
van de vredeskrachten en het verzwakken van de zaak van het socia
lisme en de posities van de arbeidersklasse. Het zou de arbeidersklasse 
van haar leidende functie in de strijd voor de vrede en nationale 
zelfstandighe1d beroven. 

Het zou in feite neerkomen op een opgeven van de strijd van het 
socialisme en op likwidatie van de partij. 

De nieuwe periode, zijn nieuwe mogelijkheden, eisen juist een verster
king van het ideologische werk. Juist de ontplooiing van dit werk vormt 
een onmisbaar hulpmiddel voor het winnen van nieuwe delen van de 
arbeidersklasse en andere werkers. 

Vooral bij het tot stand brengen van de eenheid van de arbeiders
klasse - in deze periode één der voornaamste taken - is de ideologi
sche strijd onmisbaar. De actie voor de directe dagelijkse belangen 
vormt de grondslag voor de eenheid, in de actie komt de eenheid tot 
stand. De ideologische voorlichting en opheldering maakt de eenheid 
duurzaam. 

Hoe vaak zien we niet dat in dagen van actie, van stakingen en 
dergelijke er een sterke eenheid ontstaat, maar dat daarna de verwor
ven eenheid wordt aangetast door de vijandelijke propaganda of uiteen 
valt door onverschilligheid. Het politieke werk van de communisten, 
gericht op het overtuigen en winnen van de werkers voor onze politiek 

260 



l 

1 

~ 
l 

1 

tegen Romme, is in staat de eenheid te behouden en te versterken. 
In dit werk moeten de bedrijfskranten, de mondelinge discussies, de 

huiskamerbijeenkomsten en de kaartverkoop voor openbare vergade
ringen een grote rol spelen. 

Ideologische stijd betekent ook het voortdurend weerleggen van 
burgerlijke anti-proletarische theorieën en opvattingen, het betekent 
met voortdurende hardnekkigheid onze marxistisch-leninistische theo
rieën propageren. 

Het vraagstuk van de eenheid van socialisten en communisten ver
krijgt in de nieuwe periode, die we thans bereikt hebben, nieuwe moge
lijkheden. In de beginperiode van het imperialisme hadden de 
kapitalisten de mogelijkheid een deel van de arbeidersklasse te laten 
profiteren van hun grote winsten. Het imperialisme schiep de econo
mische grondslag voor het reformisme. Ogenschijnlijk kregen de rechtse 
sociaal-democratische leiders gelijk met hun theorie van vreedzaam 
ingroeien in het kapitalisme, hetgeen in de werkelijkheid echter neer
kwam op het prediken van de klassenvrede, d.w.z. van de zijde der 
arbeidersklasse, tot schade van de belangen der werkers. 

Nu liggen de zaken anders. De tegenwoordige periode wot~dt geken
merkt door de verzwakking van het imperialisme en door een voort
durende versterking van het socialisme, dat thans een wereldstelsel is 
geworden. Daarop berusten de nieuwe perspectieven en de historische 
noodzakelijkheid van de eenheid van de arbeidersklasse. 

Er vindt een verandering plaats, omdat de monopolisten zijn gedwon
gen, door het moeten behalen van maximale winsten, om al hun 
reserves te benutten voor hun uitbuiting. Daarom wordt de uitbuiting 
voortdurend verscherpt. 

Vandaar het steeds verder uiteengroeien van de enorme winsten 
der kapitalisten en de lonen der arbeiders. Vandaar het in de praktijk 
opheffen van de achturendag. 

Deze verscherpte uitbuiting gaat gepaard met een enorme bewape
ning op kosten der werkende massa's, die daarvoor enorme sommen 
moeten opbrengen en de gevaren van een nieuwe oorlog oproepen. 

Om die politiek van oorlogsvoorbereiding en verscherpte uitbuiting 
te kunnen doorzetten, tasten de imperialisten de democratische rechten 
van het volk aan. 

Ook ten aanzien van het koloniale vraagstuk beleeft het imperialisme 
een crisis, door het uiteenvallen van het koloniale systeem, door de 
succesvolle strijd van de koloniale en afhankelijke landen. 

Deze gang van zaken roept in de imperialistische staten grote span
ningen op en dwingt de sociaal-democratische delen van de arbeiders
beweging hun houding opnieuw te bepalen en te heroriënteren. 

De politieke standpunten van de rechtse sociaal-democratie worden 
door de loop der ontwikkeling als onjuist en onhoudbaar terzijde ge
schoven. 

De ontwikkeling van de strijd voor de vrede, de nationale onafhan
kelijkheid, de democratie en het levenspeil der werkers stelt de com
munisten in het gelijk. 

Niet alleen in de dagelijkse politieke strijd, maar ook de theorieën 
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van het marxisme-leninisme bewijzen hun juistheid door de succesvolle r 
opbouw van het socialisme in een derde deel van de wereld. ! 

De etappe van de ontwikkeling waarin wij ons bevinden maakt het 
nodig en mogelijk de eenheid in de arbeidersbeweging te herstellen. 

Het 20ste Congres wees de belangrijkheid hiervan aan in de reeds 
hier eerder geciteerde woorden: "wanneer de arbeidersklasse als een 
verenigde, georganiseerde kracht optreedt en een vaste wil aan de dag 
legt, zal er geen oorlog zijn". 

Het tot stand brengen van de eenheid is thans één der grootste taken 
en vereist naast de grootst mogelijke principiële standvastigheid ook de 
grootst mogelijke soepelheid en manoevreerbaarheid. Het tot stand 
brengen van de eenheid kan daarom alleen geschieden als onze partij 
door een stijgende a~tiviteit het vertrouwen van de massa verovert -
als de partij bij het stellingnemen ten opzichte van de vraagstukken die 
de massa interesseren, elk schematiseren of dogmatiseren uit de weg 
gaat. Tot zulk een partij moeten wij onze partij verder uitbouwen. Wij 
.moeten scherp stelling nemen tegen de passiviteit en lijdelijkheid als 
een der schadelijkste vormen van het opportunisme. De partij moet 
onder alle omstandigheden handelen, deelnemen aan het politieke leven 
van het land en gebruik maken van elk feit, elke gebeurtenis om actief 
te zijn en haar banden met de massa's te versterken. Dat is ook de geest 
die uit de resolutie over de nieuwe aanpak spreekt en die onze gehele 
partij tot haar ingesteldbeid moet maken. 

Persoonsverheerlijking 
Op het 20ste Congres werd stelling genomen tegen een verschijnsel 

in het partijleven dat met het begrip persoonsverheerlijking werd 
omschreven. 

Deze kwestie heeft de anti-communistische pers proberen te benutten 
voor een grootscheepse lastercampagne tegen het communisme en tegen 
de Sowjet-Unie in het bijzonder. 

Deze lastercwmpagne wordt in de resolutie van ons partijbestuur over 
het 20ste Congres op scherpe en afdoende wijze aan de kaak gesteld. 

Onze resolutie zegt tevens dat het nodig is de fouten die gemaakt zijn 
door de CPSU in de periode van pgt. Stalin als alge.tneen secretar~ 
ernstig te bestuderen "omdat het begrijpen van de tekortkomingen bij 
de opbouw van de eerste socialistische staat ter wereld, de communisten 
in andere landen zal helpen, deze fouten nu en in de toekomst te 
vermij den". 

Het vraagstuk van de persoonsverheerlijking is inderdaad zeer be
langrijk, omdat het zich niet beperkt tot het op overdreven wijze 
beschrijven van verdiensten van personen, zoals bij pgt. Stalin, maar 
veel verder strekkende gevolgen heeft. Deze kant van de zaak is alleen 
de uiterlijke uitdrukking van een diepergaand euvel. De persoonsver
heerlijking leidt ertoe dat men een persoon een overdreven betekenis 
toekent, van hem de oplossing van de problemen verwacht, aan hem 
alleen de mogelijkheid van de theoretische verrijking toeschrijft. Dat 
schept een situatie die de scheppende krachten van de partij en hiet 
volk remt en daardoor een ontplooiing van alle krachten en mogelijk
heden in de weg staat. 
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Anderzijds werkt het verschijnsel van persoonsverheerlijking het 
dogmatisme in de hand, omdat andere krachten zich beperken tot het 
herhalen van de eenmaal gegeven stellingen en proberen de praktische 
ontwikkeling en feiten in de theoretische bedding te dwingen. 

Daarom was de persoonsverheerlijking schadelijk voor de verdere 
ontwikkeling, zowel praktisch als theoretisch en betekent het aan de 
orde stellen en overwinnen van deze instelling nieuwe voorwaarden 
scheppen voor vooruitgang. 

Het overwinnen van de persoonsverheerlijking is ook van belang voor 
het propagandistische werk van de communistische partijen. Het vormt 
een stap naar een vrijere, soepelere ondogmatische propaganda, waarbij 
zij vanzelfsprekend haar principiële standvastigheid moet behouden. 
De propaganda mag zich niet langer beperken tot een uitsluitende weer
gave van wat in de marxistische en leninistische werken staat, zich niet 
beperken tot het opzoeken en opsommen van de beste en meest spre
kende citaten en niet bij een situatie het bijpassende citaat leveren. 

Wij moeten leren uit de ervaringen van andere socialistische en 
communistische partijen, vooral van de communistische partij van de 
Sowjet-Unie. De propaganda moet echter onze kaders en beweging zo 
opvoeden en ontwikkelen dat ze niet klakkeloos de taktiek van andere 
partijen kopiëert. Wij moeten zelf zoeken naar de oorzaken van de in 
ons land optredende verschijnselen, hun voorwaarden tot het organise
ren van de strijd, de ervaringen zelfstandig verwerken en niet de cita
ten of woorden van het marxisme-leninisme proberen toe te passen, 
maar de zin, de geest van de theorie en ervaringen benutten. 

Terecht zegt onze resolutie: "De C.P.N. is een Nederlandse partij", 
en verder dat ze haar politiek zelfstandig bepaalt. Dat is geen soort van 
verontschuldiging of onjuiste voorstelling van zaken, zoals onze tegen
standers beweren, maar een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor 
de overwinning van de Nederlandse arbeidersklasse. Ons beginselpro
gram zegt het onomwonden op de volgende manier: "de strijd voor het 
socialisme wordt beslist door de binnenlandse machtsverhoudingen". 
(blz. 10, 3e druk, febr. 1952.) 

De overgang van het socialisme zal zich niet voltrekken langs de weg 
van door het Partijbestuur der C.P.N. kunstmatig geschapen verhou
dingen en omstandigheden, maar langs de weg van de in Nederland 
historisch gegroeide ontwikkeling en de daardoor geschapen verhou
dingen en omstandigheden. De taak van de C.P.N. is, de situatie op de 
juiste wijze te beoordelen en te benutten voor de strijd voor het socia
lisme aan het hoofd van de Nederlandse arbeidersklasse. 

Het aan de orde stellen van het vraagstuk van de persoonsverheerlij
king op het 20ste Congres heeft daarom ook voor ons in Nederland 
grote waarde, omdat het ons nieuwe impulsen geeft en helpt om nieuwe 
stappen te doen naar een verdere ontplooiing van onze strijd. 

Natuurlijk willen we niet verhelen dat de kritiek op pgt. Stalin, voor 
velen van ons, die innig meeleven met de strijd en opbouw van het 
socialisme in de Sowjet-Unie, pijnlijke kanten heeft. Teveel schreven 
wij de grootse successen van het Sowjet-volk toe aan de leiding van 
Stalin alleen. In de resolutie wo11dt dan ook terecht vastgesteld dat de 
waardering voor Stalin ook in onze partij destijds in bewoordingen is 
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weergegeven, "die strijdig zijn met de communistische beoordeling van 
de persoonlijkheid". 

Het aan de orde stellen en oplossen van het vraagstuk van de per
soonsverheerlijking heeft de zaak van het socialismè in de wereld groot 
nut gebracht. 

Nieuwe strijd tegemoet 

Hier boven spraken we van nieuwe stappen naar een verdere onlti
plooiing van onze strijd in Nederland. Verdere stappen, omdat ons be
ginselprogram en de resolutie over de nieuwe aanpak reeds stappen 
waren op de weg van een benadering der vraagstukken, gebaseerd op 
de verhoudingen zowel politiek, economisch als cultureel, in Nederland. 

Beide documenten geven ons reeds een grondslag voor een krachtige 
activiteit voor het tot stand brengen van de eenheid met de sociaal~ 
democraten en het ontwikkelen van een nationale democratische be
weging. Ook hier in Nederland gaat de ontwikkeling verder. Reeds 
kondigen zich meningen en opvattingen in de PvdA aan, die ervan 
getuigen dat de koers van de PvdA-leiding niet onverdeeld ondersteund 
wordt door haar aanhangers. Het voortdurend capituleren voor Romme, 
nu pas weer met het loonbeleid en bij de wet ouderdomsvoorziening, 
wekt de ontevredenheid van velen, in het bijzonder van de arbeiders
klasse op. Vele acties in de bedrijven voor de 3 en 6% laten een toe
nemende eenheid zien. Laat ons die eenheid versterken, door een grote 
en actieve verkiezingscampagne, onder de leuze "Eenheid tegen 
Romme". 

H.VERHEY 
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SOCIAAL-DEM10CRATIE OF COMMUNISME 

Voordracht van P. de Groot in een vergadering van studenten 

van de Amsterdamse universiteit op 14 maart 1956 

Het doel van deze bijeenkomst is een gedachtenwisseling over het onderwerp 
"sociaal-democratie of communisme''. 

Dit zijn twee richtingen in de arbeidersbeweging, voornamelijk in Europa, 
want in Amerika, Azië of andere gebieden is er van een sociaal-democratische 
stroming nauwelijks sprake. 

Ik hoop dat u het met mij eens zult zijn wanneer ik poog deze stromingen niet 
abstract, aan de hand van teksten of formules te behandelen, maar ze in hun' 
beweging te beschouwen, in hun verbinding met de levende werkelijkheid en in 
hun historische ontwikkeling. 

De tegenstelling en de strijd tussen sociaal-democratie en communisme bestaat 
al vanaf de oorsprong van de Europese arbeidersbeweging. 

In het ontwikkelingsstadium van de arbeidersbeweging tot ongeveer de eerste 
wereldoorlog waren deze beide stromingen belichaamd, enerzijds in het revolutio
naire marxisme en anderzijds in het reformisme, waarvan de Duitser Bernstein 
de meest karakteristieke exponent was. 

U zult het mij ten goede houden wanneer ik vanavond de vraagstukken waar
over in die tijd in de arbeiderspartijen hartstochtelijk gevochten werd maar even 
kan aantippen, omdat ik mij voorgesteld had de meeste aandacht aan de proble
men van de tegenwoordige tijd te besteden. 

Toch is een terugblik in het verleden onontbeerlijk om de vraagstukken van 
de tegenwoordig:e tijd geheel te doorgronden. 

* 
Ik neem dan drie van de voornaamste van die strijdvragen uit de tijd van de 

Eerste en de Tweede Internationale. 
Ten eerste de strijd van de arbeiders voor hun onmiddellijke belangen, .. voor 

de bi:efstuk", zoals de oude Belgische socialist Eduard Anseele zich destijds 
uitdrukte. 

De revolutionaire marxisten waren overtuigd van de noodzakelijkheid van de 
dagelijkse belangenstrijd, voor lotsverbetering, sociale voorzieningen, ouderdoms
wetten en de achturendag, voor het vormen van massale vakverenigingen voor 
de actie voor deze onmiddelijke economische eisen van de arbeiders. 

Maar zij stelden voorop dat de arbeiderspartijlen zich hiertoe niet mochten 
beperken en dat hun taak was het socialistische perspectief steeds in het oog te 
houden en de massa-actie voor dagelijkse eisen te verbinden met een verheffing 
van het socialistische bewustzijn van de arbeiders en om hen op hun historische 
rol van bouwers van een socialistische maatschappij voor te bereiden. 

De reformisten beschouwden daarentegen de economische verbeteringen als de 
hoofdzaak, in het belang waarvan de arbeidersklasse de strijd voor de verovering 
van de staatsmaçht op de bourgeoisie moest opgeven. 

Een andere vraag was de betekenis van het algemeen kiesrecht. 
De revolutionaire marxisten waren vóór het algemeen kiesrecht, waardoor de 
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arbeiderspartijen hun intrede in de parlementen zouden kunnen doen. 
Zij beseften het nut daarvan voor het organiseren van de arbeidersbeweging 

op massa-basis, en voor het verdedigen van hun belangen. Maar zij beschouwden 
het algemeen kiesrecht en de verovering van het stembiljet door de arbeiders niet 
als het toppunt en het eindpunt van de democratie. 

Want de kapitalistische reactie bezit haar steunpunten niet alleen in het par Ie· 
ment, maar ook in haar economische machtspositie, in de diverse staatsorganen 
als politie, leger, rechterlijke macht enz. 

Om deze buitenparlementaire machtsposities van het kapitaal te bestrijden 
mochten volgens de revolutionaire marxist de arbeiderspartijen geen afstand doen 
van hun buitenparlementaire strijdmiddelen als de politieke staking en andere 
middelen. 

De ~eformisten daarentegen stelden dat met de toelating van de arbeiders· 
partijen tot de parlementen, en eventueel tot de minister-posten, alles bereikt was 
op het gebied der democratische rechten wat mogelijk was. 

Een derde vraag was de houding van de socialistische arbeiderspartijen ten 
aanzien van de oorlog. 

De strijd tegen de oorlog, en voor behoud of herstel van de vrede, is in d(l 
arbeidersbeweging sinds haar ontstaan tot op de huidige dag, een der cardinale 
kwesties. 

Allen waren tegen de oorlog. Maar de reformisten beperkten hun verzet tot 
het stemmen tegen de militaire begroting in het parlement en tot pacifistische 
propaganda, hetgeen bijvoorbeeld de SDAP in ons land nog tot 1939 he~eft 
gedaan. 

De revolutionaire marxisten beschouwden een oorlog van een kapitalistische 
mogendheid, of groep van mogendheden tegen elkaar om uitbreiding van grond· 
gebied of invloedssfeer, wat zij noemden een imperialistische oorlog, als een 
aanslag ook op de werkende bevolking in elk der oorlogvoerende landen zelf. 

Zij hielden er rekening mee dat in zo'n gteval de parlementaire democratie 
door de staat van beleg vervangen werd, en de arbeiders onder militaire discipline 
werden gesteld. Hun oplossing was om niet alleen in het parlement maar met 
buiten-parlementaire middelen aan de oorlog een eind te maken door het omver· 
werpen van de macht van de oorlogvoerende eigen imperialistische regering, 
d.w.z. de vrede te herstellen door de revolutie. 

Ben vraagstuk dat vooral in ons land belangrijk was betrof de koloniën. 
De reformisten waren voor het behoud van koloniën in de tropische, men zou 

thans zeggen "onderontwikkelde gebieden". Zij verklaarden dat de "moederlan· 
den" de winsten uit de koloniën niet konden missen, dat ook de arbeiders hiervan 
profiteerden en dus bij het behoud van koloniën geïnteresseerd waren. 

Zij beperkten zich tot het bepleiten van een humane behandeling der inlanders, 
maar zij ontzegden de bevolking der koloniën het recht op democratische vrijheid 
en nationale zelfstandigheid. 

De revolutionaire marxisten daarentegen beschouwden de nationale bevrijding, 
tot aan de afscheiding toe, van de koloniën als een belangrijke bijdrage tot de 
strijd van de arbeiders voor het socialisme in de moederlanden zelf, en achtten 
het de plicht van de arbeiderspartijen deze met alle middelen te ondersteunen. 

Het zou buitengewoon interessant zijn om deze strijdvragen, waarover onz~ 
vaders zich al hebben opgewonden, in details te ontleden en vQ.n alle kanten tl' 
bestuderen. Maar ik wil er direct op wijzen, dat men ze moet zien in het kader 
van hun tijd. 
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Want hoezeer deze studie ons zou kunnen lrelpen bij het ophelderen van de 
tegenwoordige problemen, toch moet zowel in het oog worden gehouden, dat 
onze tijd nieuwe problemen stelt, als het feit dat de oude strijdvragen grotendeels 
door het leven reeds zijn beslecht. 

Om tot de geschiedenis terug te keren: tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-
1918 en de jaren daarop volgend, ontwikkelde zich de tegenstelling reformistische 
sociaal-democratie of revolutionair-marxisme ,....., van een meningenstrijd binnen 
de socialistische arbeiderspartijen tot een organisatorische breuk. 

De aanleiding daartoe was dat bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 
die een imperialistisch karakter had, de besturen van de belangrijkste partijen 
van de socialistische Internationale niet alleen hun verzet opgaven, maar aan 
weerskanten van de fronten in dienst van de oorlogvoerende imperialisten traden. 

De resolutie van het congres van Bazel van de Tweede Internationale, waarin 
o.a. een internationale algemene werkstaking was voorzien ter verhindering van 
de mobilisaties, werd als een vodje papier verscheurd. 

Er was slechts één bij de Tweede Internationale aangesloten partif. n.l. de 
Russische Sociaaldemocratische Meerderheidspartij ( Bolsjewiki), die aan de be
sluiten trouw bleef en, niettegenstaande zij in haar land verboden was, de strijd 
tegen de oorlog aanvatte. 

De vertegenwoordiger van deze partij in het bureau van de Tweede lnter.c. 
nationale was Wladimir Iljitsj Oeljanow, bekend onder zijn schrijversnaam Lenin. 

Namens de Nederlandse marxisten, ook wel Tribunisten genaamd, stonden aan 
zijn zijde de vertegenwoordiger Wijnkoop, en een minderheid in de Duitse 
sociaaldemocratie o.l.v. Kar! Liebknecht en Rosa Luxemburg. 

In de loop van de Eerste Wereldoorlog namen deze organisaties het voor
naamste initiatief tot bijeenroeping van een minderheidsconferentie. Later richt
ten de Russische marxisten een nieuwe Internationale op, de Derde Internatio
nale, die zich de communistische noemde. Bij de strijdvragen tussen reformisme en 
revolutionair marxisme was een nieuwe gekomen, n.l. niet alleen een door een 
revolutie beëindigen van een oorlog. maar ook wat daarná moest komen, de weg 
naar het socialisme. 

Zoals gezegd, hadden reeds voor de oorlog de aanhangers van het reformisme 
het socialistische perspectief in feite opgegeven. Doch onder de invloed van de 
revolutionaire stemmingen onder de volksmassa's tijdens de oorlog was dit 
perspectief weer aan de orde van de dag gekomen. 

De reformistische richting had, voorzover zij er al ernst mee maakte, zich de 
overgang naar het socialisme gedacht als een groeiproces, dat zich uitsluitend in 
de hoogst ontwikkelde moderne kapitalistische landen zou voltrekken en wel in 
alle tegelijk. De daartoe strekkende maatregelen zouden genomen worden bij 
besluit van het parlement, wanneer de socialistische partijen daarin .,de-helft-plus
èèn" der zetels zouden hebben veroverd. Tevens zouden zij de goedkeuring van 
de kapitalisten moeten hebben om te worden uitgevoerd. 

De !'evolutionaire marxisten verdedigden een andere weg. 
De richting, die in het bijzonder aangevoerd werd door Lenin, inspireerde zich 

op de Parijse Commune van 1871 en op de door Kar! Marx in dit verband ver
dedigde stellingen over de dictatuur van het proletariaat. 

Met dit woord dictatuur is sindsdien veel demagogie bedreven door het in zijn 
letterlijke betekenis van alleenheerschappij te nemen. Marx echter, die o.a. zijn 
doctorsgraad behaald had op een proefschrift over de stromingen in de Griekse 
wijsbegeerte en die een groot Hellenist was, gebruikte dit woord in zijn klassieke 
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betekenis, n.l. als OV1erwicht der leiding van de arbeidersklasse, op moreel en 
organisatorisch gebied, in de maatschappij, steunende op het vertrouwen van de 
grote meerderheid van het volk. 

De Russische revolutionaire marxisten trokken deze lijn verder door en kwa· 
men tot de slotsom, dat het mogelijk moest zijn in hun land het eerst de politieke 
staatsmacht te veroveren en een socialistische maatschappij op te bouwen. Deze 
mogelijkheden zagen zij in die tijd niet in de hoogst ontwikkelde kapitalistische 
landen, maar juist in Rusland, ondanks het feit, dat dit een van de laagst ont.:. 
wikkelde was doch dat daar de tegenstander het minste weerstand kon bieden. 
Zij zeiden: Een keten breekt op de plek, waar zich de zwakste schakel bevindt. 
Zij berekenden dat socialisme in één land zou kunnen stand houden, ook tegen· 
over eventuele buitenlandse interventie, dank zij het feit dat er diepgaande tegen· 
stellingen tussen de kapitalistische landen en machtsgroeperingen bestaan. 

Het socialistische land zou bovendien kunnen rekenen op de ondersteuning 
van de arbeidersklasse in alle andere landen. Het zou als een katalysator werken, 
die niettegenstaande hij zelf onveranderd blijft en zonder buiten zijn grenzen 
te treden, aUeen al door zijn bestaan alle sociale processen in de omringende 
buitenwereld zou versnellen en daardoor de groei van de socialistische beweging 
in alle landen zou begunstigen. 

Volgens deze theorie hebben zoals bekend de revolutionaire marxisten in Rus
land gehandeld. 

De reformistische richting keerde zich echter vanaf het ogenblik van de Okto
berrevolutie in 1917 tegen de Sowjets. 

Van een meningsverschil groeide de tegenstelling -reformisme of communisme 
- uit tot felle vijandschap. 

Sindsdien is het kenmerk van de reformistische sociaal-democratie de bestrij
ding van de Sowjet-Unie geworden en het voornaamste programpunt werd het 
anti-communisme. 

* 
Na de eerste wereldoorlog, die ook in Duitsland met een revolutie eindigde en 

in de gehele wereld met revolutionaire bewegingen gepaard ging, kwamen de 
sociaal-democratische partijen in een reeks Europese landen aan de regering. 
Duitsland was steeds het bolwerk geweest van de sociaal-democratische politiek 
en de sociaal-democratische richting in de arbeidersbeweging. In de jaren 1918-
1923 heeft de Duitse sociaal-democratische partij alle gelegenheid gehad haar 
program uit te voeren. 

De Duitse bourgeoisie en de kapitalisten waren in die tijd uiterst zwak en 
vooral in 1923, toen een revolutionaire vloedgolf Duitsland overspoelde en het 
land op een dieptepunt van zijn economische ontreddering was geraakt, was alles 
mogelijk geweest. 

Maar de Duitse sociaal-democratie faalde volledig. Zij zocht haar voornaamste 
kracht in de strijd tegen de Communistische Partij, die zij tot op het bloed ver
volgde en waardoor ~ij de krachten van de arbeidersklasse stelselmatig verdeeld 
hield. De Duitse sociaal-democratie liet niet alleen na het socialisme in te voeren. 
Zij verdedigde zelfs niet het parlementaire staatsbestel. Toen, zoals bek,end, de 
grote kapitalisten van het Roergebied en de grootgrondbezitters uit Pruisen de 
parlementaire instellingen omverwierpen en de fascistische dictatuur oprichtten, 
capituleerde de Duitse sociaal-democratie zonder slag of stoot en weigerde zelfs 
nog daarna mede te werken tot de vereniging van de anti-fascistische krachten 
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tesamen met de communisten. In de jaren tussen 1933 en 1939 had deze samen
werking waarschijnlijk in Duitsland de agressie van Hitier kunnen tegenhouden 
en zo doende de Tweede Wereldoorlog kunnen verhinderen. 

Bekijken wij nu de ontwikkeling in het bolwerk van het marxisme-leninisme. 
Dan zien we dat het theoretische inzicht van de communisten door de feiten 

werd bevestigd. De socialistische staat kon zich handhaven ondanks een lang
durige interventieoorlog. Hij kon beginnen met een planmatige opbouw van het 
socialistische produktiewezen, waardoor de economische en technische achterlijk
heid waarin Rusland verkeerd had werd opgeheven, een snelle groei van de 
eonomie werd bereikt en op het ogenblik niemand er meer aan twijfelt dat de 
Sowjet-Unie over enkele jaren de grootste industrie-staat ter wereld zal zijn, 
waarin de produktie op de meest vooruitstrevende techniek zal berusten en het 
voornaamste doel van het socialisme zal zijn verwezenlijkt, n.l. de opheffing van 
het gebrek en de vrees voor gebrek, hetge~en • .de voorwaarde is voor een hogere 
trap van beschaving. 

De allesoverheersende strijdvraag tussen sociaal-democratie en communisme 
is in deze gehele periode vanaf de oktoberrevolutie de vraag: hoe de arbeiders
klasse en de arbeiderspartij de staatsmacht moeten uitoefenen. 

Door het ontstaan van de Sowjet-Unie verschijnt het socialisme voor het eerst 
in de w1ereld niet langer als een politiek of een toekomstbeeld, maatr als een 
staatsmacht. En een staatsmacht, ook als zij in dienst van de vernieuwing van 
de maatschappij wordt gesteld, behoudt toch nog zeer lange tijd vele trekken die 
van ouds aan een staatsmacht eigen zijn. 

Zij heeft een leger, en een leger is niet mogelijk zonder discipline en wapens. 
Zij heeft politie en deze is waardeloos als zij niet beschikt over strafinrichtin

gen om wetsovertreders te bestraffen. 

Zij heeft een bestuursapparaat en dit kan alleen werken door middel van 
ambtenaren en alle narigheid die bij ambtenaren behoort. 

Uitoefening van macht schept altijd en overal de mogelijkheid van machtsmis
bruik en ook een socialistische staatsmacht is aan dit gevaar blootgesteld. 

Een staatsmacht brengt met zich mee de mogelijkheid van hoogverraad door 
dienaren van die staat, zij verlangt voortdurende waakzaamheid tegen hoogver
raad, een gecompliceerde en zich in het duister afspelende spionage en contra
spionage, en de drama's, vergissingen en overdrijvingen die hiermee gepaard 
gaan, vooral in tijden van oorlog en zogenaamde koude oorlog. 

De sociaal-democratie hedt dus in deze periode haar voornaamste strijd tegen 
het communisme rondom de uitoefening van de staatsmacht en in het bijzonder 
rondom de hardheden waarmee dit soms gepaard gaat en ook de fouten, die er 
bij voorkwamen, gericht. 

Natuurlijk moeten zulke fouten bestreden en voorkomen worden, of indien zij 
eerst later ontdekt worden, opengelegd en bestraft. 

Het typische van de sociaal-democratische kritiek is echter dat zij de hardheden 
en onvolkomenheden van de proletarische staatsmacht op de schrilste wijze af
schildert en als een argument tegen het communisme als zodanig hanteert, terwijl 
zij dit niet doet wanneer hardheden en zelfs misdaden gepleegd worden door een 
burgerlijke staatsmacht, vooral wanneer daar sociaal-democraten zelf deel van 
uitmaken. 

Afzonderlijke gevallen van onjuist gebruik van de staatsmacht kunnen niet als 
argumenten tegen het communisme worden aangevoerd, omdat zij niet eigen zijn 
aan de theorie· en de strijd van het communisme, doch, waar zij zijn voorgekomen, 
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een overblijfsel zijn van de praktijken van een vorige staatsmacht of een terugval 
tot deze praktijken betekenen door afzonderlijke staatsdienaren. 

In de mate dat het communistische regime zich consolideert, het socialistische 
bewustzijn van de mensen groter wordt, een nieuwe generatie opgroeit, en ander
zijds, in de mate dat de spanningen tussen de communistische en de kapitalistische 
wereld verminderen, zullen ook fouten en misbruiken bij de uitoefening van de 
proletarische staatsmacht verdwijnen. De democratie, in de zin van steeds leven
diger aandeel van de massa in het bestuur van staats- en bedrijfsleven, zal zich 
uitbreiden. 

Ik hoop dat ik met deze algemene opmerkingen een overzicht heb kunnen 
geven over de betekenis en de uitwerking van de sociaal-democratische en com
munistische richtingen in de internationale arbeidersbeweging. 

Ik wou nu overgaan tot hun uitwerking in ons eigen land. 

* 
Hoe was de houding van de Nederlandse reformistische sociaal-de.nocratie 

voor de tweede wereldoorlog in enkele van de voornaamste vraagstukken? 
Hierbij moeten in aanmerking genomen worden de objectieve omstandigheden 

als de uitzonderlijke rijkdom van onze kapitalisten, het uitzonderlijk grote kolo
niale bezit, tegenwoordig als economisch koloniaal bezit nog ten volle bestaande, 
het feit dat Nederland niet direct aan de eerste wereldoorlog had deelgenomen. 

Terwijl in landen als Duitsland, Engeland, en ook België reeds tijdens de eerste 
wereldoorlog de bourgeoisie de sociaal-democratische partijen in haar regering1en 
opnam, deed de Nederlandse bourgeoisie dit niet. 

Eerst in 1939 namen de eerste sociaal-democratische ministers in een Neder
landse regering zitting. De SOAP was voordien altijd oppositie-partij en behield 
hierdoor een zeker radicaal karakter in haar propaganda. 

In wezen verschilde het Nederlandse reformisme niet van dat in andere landen. 
Toch was er in de vooroorlogse SOAP een verschil in houding ten aanzien 

van de Sowjet-Unie en het communisme. Zij beschouwde jarenlang het commu
nisme als ideologische tegenstander en politieke concurrent, doch niet als doods
vijand. Toen de grote imperialistische mogendheden rond 1921 een interventie
oorlog tegen de Sowjet-Unie voerden, kon het gebeuren dat de Nederlandse 
SOAP zich hiertegen keerde en het NVV in de Rotterdamse haven oorlogs
transporten tegen de Sowjet-Unie verhinderde. 

Toen in de jonge Sowjet-Unie hongersnood uitbrak kon het gebeuren, dat Ne
derlandse sociaal-democraten onder aanvoering van de, in het kamp van Amers
foort door de nazi's zo wreed vermoorde S. M. de Miranda, voedselhulp voor de 
Russische bevolking organiseerde. 

Vooraanstaande socialisten als F. M. Wibaut en Henri Polak e.a. namen ten 
aanzien van de Sowjet-revolutie een tegemoetkomende, ofschoon niet-principiëel 
instemmende houding aan, hoewel hier in de openbaarheid niet altijd blijk van 
gegeven werd. Wibaut geeft in zijn mémoires echter blijk van grote objectiviteit. 

Het anti-communistische fanatisme kreeg in de SOAP eerst de overhand toen 
de leiding in handen van de Vorrink-groep geraakte. 

Overigens beschouwde de SOAP de strijd voor de democratie na de verovering 
van het algemeen kiesrecht als afgesloten. Zij concentreerde zich op de enge be
langen-behartiging van de werkende massa, voornamelijk van het in Nederland 
destijds grote permanente leger van werklozen. Het Plan van de Arbeid, als plan 

270 



tot werkverschaffing, was haar voornaamste prestatie op dit gebied, doch zij 
kon de uitvoering ervan nooit bereiken. 

De Nederlandse sociaal--democratie capituleerde, evenals de Duitse, voor het 
Hitler~fascisme. 

Vóór de oorlog voerde zij een campagne tegen het fascisme in het verband van 
een afzonderlijke organisatie die .,Eenheid door democratie" heette en onder 
leiding stond van de toen nog partijloze professor Schermerhorn. Doch zij richtte 
deze campagne gelijktijdig tegen het communisme en door de dynamiek der dingen 
werd deze in hoofdzaak tot een anti~sowjet~campagne. 

Dit was een zware misslag, omdat de Sowjet~Unie juist onze voornaamste 
bondgenoot was en werd, tegen het Hitler~fascisme. 

Toen de hitlerianen ons land bezetten, capituleerde de SDAP. Als partij heeft 
zij geen enkele activiteit tegen de nazi's ondernomen, hoewel velen van haar 
leden individueel of in groepjes dit wel deden. 

Ten aanzien van de bevrijdingsstrijd van de koloniale volkeren is het volgende 
karakteristiek voor de houding van de SDAP. In 1939 richtte een groep burger~ 
lijke Indonesische nationalisten onder aanvoering van dr Soetardjo, een lid van 
de V olksraad, een petitie tot de Tweede Kamer met het verzoek tot het verlenen 
van een dominion~status aan Indonesië en het verlenen van de democratische 
rechten, die in de Nederlandse Grondwet staan, aan de Indonesische bevolking. 

De SDAP wees dit verzoek af en het .,Volk" schreef dat Indonesië niet rijp 
was, noch voor een parlement, noch voor zelfstandigheid, zelfs als dominion van 
de Kroon. 

Zo faalde de sociaal~democratische politiek in alle capitale vraagstukken van 
de periode vóór en tijdens de oorlog en was de Nederlandse, evenals de inter~ 
nationale sociaal~democratie geestelijk volkomen bankroet. 

Men moet deze gang van zaken in aanmerking nemen om de ontwikkeling na 
de oorlog en van het huidige ogenblik te begrijpen en om zich een voorstelling te 
maken van de toekomst. 

Na de oorlog achtte de bourgeoisie het nuttig om sociaal--democraten liliet het 
bestuur van het ontredderde land in een zeer moeilijke periode te belasten. 

Het bleek echter onmogelijk de oude SDAP weer te herstellen. Na een oproep 
van Albarda, Drees en Varrink meldden zich ternauwernood dertig à veertig~ 
duizend van de meer dan negentigduizend leden die de SDAP voor de ooJ!:.
log telde. 

Men is toen tot een fusie met burgerlijke en kerkelijke groepen overgegaan die 
bekend is geworden onder de naam ,.doorbraak" en die tot de oprichting van de 
PvdA leidde. 

Er zijn twee voorname kenmerken van die doorbraak, die de PvdA van de 
vooroorlogse SDAP onderscheiden. Ten eerste h~t zich afkeren van de arbei~ 
dersklasse. De SDAP beschouwde zichzelf, ondanks haar reformistische politiek, 
toch nog altijd als een arbeiderspartij en erkende de arbeidersklasse als baan
brekende en handelende factor in de strijd voor het socialisme. 

De PvdA zag daar van af en ging zelfs zo ver het bestaan van de klassestrijd 
te ontkennen. 

De SDAP was in zoverre nog met de progressieve ideologie verbonden, dat 
zij de godsdienst niet als een socialistische levensbeschouwing aanvaardde, hoe~ 
wel zij uiteraard, en terecht, verdraagzaam tegenover godsdienst en kerk stond. 

De PvdA verhief het geloof aan een bovennatuurlijke macht, en eeuwige ideeën, 

271 



het Christendom, en het Humanisme, tot haar ideologische grondslag, hoewel zij 
ook onkerkelijken en zelfs vrijdenkers in haar rijen opneemt. 

Doch als partij is haar levensbeschouwing eclectisch geworden, d.w.z. niet 
wetenschappelijk. 

Bij de PvdA bleef er van een socialistisch perspectief in het geheel niets 
meer over. 

Ik zou niet beter kunnen doen dan het oordeel van leden van de PvdA ze~f 
aan te halen, die dit hebben vastgesteld. Hierbij zal ik, ook verder nog, de direc
teur van de Wiardi Beekman stichting citeren, drs den Uyl. die een artikel over 
"Theode en Beweging" in het tijdschrift "Socialisme en Democratie" van Fe
bruari 1956 schreef. 

Hij zegt dat voor de na-oorlogse generatie {natuurlijk in de PvdA) "het pro
bleem van de socialistische maatschappij-beschouwing geruisloos is geliquideerd". 
Hij vroeg zich af of dit niet een "verarming van het socalistische denken" be
tekent. Als een der redenen voor dit verschijnsel noemt hij dat de doorbraak-ge
dachte, die afstand deed van het socialistische beginsel, "steriliserend werkt". 

Ik citeer niet letterlijk maar meen de gedachtengang van de heer den Uyl vol
doende weer te geven. 

Hoe staat het met de "praktische" sociale politiek? Daarbij is het loonvraag· 
stuk wel het voornaamste. De richtlijn van de PvdA was hierbij de "rechtvaardige 
verdeling, eerst van de armoede, daarna van de welvaart", het handhaven van 
de klassevrede door wederzijdse concessies van arbeiders en Wlerkgevers in de 
Stichting van de Arbeid. 

Hierover citeer ik het oordeel van de redacteur van het orgaan "Perspectief" 
van het sociaal-democratische centrum, de heer Drenth in het nummer van 
15 Februari j.l. 

Hij zegt: "Partijgenoot Drees deelde op het jubileum-congres van de Partij 
van de Arbeid mede dat hij van plan was geweest bij die gelegenheid de lof te 
zingen van de Stichting van de Arbeid. Hij liet dat nu maar achterwege. Terecht. 
Het aureool waarmee die stichting was omgeven als een uniek vernieuwingsinsti
tuut, is gebleken vals te zijn. 

De Stichting heeft slechts van de arbeiders offers geëist en deze inderdaad 
gelijkmatig over de arbeiders verdeeld. Nu de welvaart moet worden verdeeld 
functioneert zij niet meer. Ook deze illusie is verdwenen." 

Hoe staat het met de strijd voor de vrede? Terwijl de SDAP het anti-commu
nisme slechts als propaganda bedreef, ging de leidende groep v~m de PvdA 
over tot deelname aan de bewapende anti-communistische kruistocht die door de 
Amerikaanse kapitalistische monopolies aangevoerd wordt. 

Bij de verkiezingen van 1952 heieEt de lijst van de PvdA daar voordeel van 
gehad. Vóór deze verkiezingen maakte Dr Drees een reis naar de Verenigde Sta
ten waarbij hij het voorwerp werd van grootscheepse Amerikaanse advertizing. 

Hij werd met President Truman voor het Witte Huis gefotografeerd en keerde 
terug met een zak vol off-shore orders voor de Nederlandse wapenfabrikanten. 

In die tijd achtte Romme het zelfs nuttig dr Drees te loven, ondanks het feit 
dat deze lijstaanvoerder van de PvdA was. Doch welke prijs betaalde hiervoor 
de PvdA! 

In de gehele periode vanaf het Marshall-plan met zijn Amerikaanse kapitaal
infiltratie, het verzwaarde bewapeningsplan van 1950, de Koreaanse oorlog en de 
directe voorbereiding van een wereldoorlog, die later door Poster Dulles zonder 
schaamte in het blad "Life" werd onthuld, werd de PvdA door de leidende groep 
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in haar partijbestuur misbruikt als hulptroep van de Amerikaanse koude~oorlog~ 
voering en zelfs van de hete oorlogvoering in Korea. 

Terwijl de SOAP nog opkwam tegen de interventieoorlog der Entente tegen 
de Sowjet~revolutie, maakte deze groep zich tot promotor van zulk een 
interventie. 

Nog in het verkiezingsprogram dat deze week door de PvdA is opgesteld kunt 
u lezen dat de ,.militaire inspanning onvermijdelijk is" en dat de' volkeren .,achter 
het ijzeren gordijn'' bevrijd moeten worden. 

Ik geef toe dat de bewoordingen op het ogenblik iets vager g1ehouden zijn dan 
in 1950 toen de leiding op het congres van de PvdA de .,forward~strategy'' he~ 
pleitte, uitgaande van de Elbe~linie. 

Of men tegen het oorlogsgevaar strijdt of niet kan in onze tijd uitsluitend af~ 
gemeten worden aan iemands houding ten aanzien van de herleving van het 
Duitse militarisme. 

Niet alleen communisten, maar alle onbevooroordeelde mensen zien in die 
herleving, met de daaraan gepaarde terugkeer van nazi~rganisaties in West~ 
Duitsland en Frankrijk (Poujade) en ook in Nederland, het enige oorlogsgevaar 
op het Europese vasteland. 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat wij, als de herbewapening van de Wehr~ 
macht niet tijdig gestuit wordt, de nazi's over vijf of tien jaar weer op ons dak 
zullen hebben. 

Hoe staat hier tegenover de leidende groep in de PvdA? 
Zij negeert niet alleen het Duitse gevaar, maar is zelfs de meest fanatieke voor~ 

vechtster van de herbewapening van de W ehrmacht. 

In haar verkiezingsprogram zult u over Duitsland geen enkel woord vinden! 
Behalve dan zijdelings, nl. dat de West~ Europese militaire Unie, de OEES en de 
Kolen- en staalgemeenschap, organen die nu reeds door West~ Duitsland over~ 
heerst worden. bevorderd moeten worden! 

Hoe staat het met de bevrijdingsstrijd der koloniale volkeren, van Indonesië? 
Ik behoef niet te herinneren aan de twee koloniale oorlogen die onder het he~ 

wind van PvdA-ministers van koloniën en een PvclA-ministerpresident ge~ 
voerd zijn. 

De reformistische politiek van de PvdA klampt zich, samen niet de ultra's uit 
het kolonialistische kamp, vast aan Nieuw-Guinea en de economische en finan~ 
cië1e .,ongelijkwaardige verdragen" van de RTC. 

Zelfs met de Ministers van de Indonesische uiterst-conservatieve partij de 
Masjoemi, kon de PvdA op de laatste conferentie van Genève geen overeen~ 
stemming bereiken. 

En nu zien we zowaar de voorzitter van de PvdA, Vermeer, optreden als ver~ 
dediger van Jungschlaeger! 

Hoe staat het met de verdediging van de parlementaire democratie? 
Mr. Burger heeft herhaaldelijk zelf vastgesteld dat de parlementaire democratie 

in groot gevaar verkeert en men thans, tien jaar na de bevrijding, op een keerpunt 
staat waarbij de reactie op een autocratisch bewind aanstuurt. 

De Duitse geschiedenis herhaalt zich hier. De sociaal~democratie strijdt niet 
alleen niet meer voor het socialisme, doch zij verdedigt niet eens meer de bur~ 
gerlijke democratie. 

De PvdA agiteert tegen Romme. Maar zij heeft hem zelf de weg gebaand, 
door van de ene concessie in de andere te vervallen en hem geen enkele weer~ 
stand te bieden, ook niet buiten het parlement. 
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Is de capitulatie voor Romme onvermijdelijk. als gevolg van de nog te zwakke 
positie van de PvdA in de Tweede Kamer? 

Dat is niet zo. Want toen de PvdA bij de verkiezingen in 1952 en~ele zetels 
won, heeft zij niettemin de KVP een grotere invloed in de regering ingeruimd. 

De oorzaak van de capitulatie~politiek is niet van materiële aard, maar van 
ideologische aard, zij komt voort uit het reformisme, uit de onderwerping aan de 
macht van de reactie.- uit het afstand doen van een zelfstandig socialistisch 
perspectief, uit het afstand doen van een zelfstandige partij van de arbeidersklasse. 

Ik wou nu hiertegenover de politiek van het communisme, d.w.z. van de CPN 
stellen. 

Op het gebied van de praktische belangenverdediging van de arbeiders en 
andere werkende mensen heeft de CPN zich nooit aan illusies overgegeven ten 
aanzien van de Stichting van de Arbeid. Integendeel. zij heeft de arbeidersklasse 
tegen deze illusies gewaarschuwd. 

Zij stelt vast dat in onze maatschappij de klassestrijd bestaat, dat deze door 
de kapitalistische klasse gevoerd wordt en dat de arbeidersklasse hem ook, met 
alle beslistheid en in de grootst mogelijke eenheid moet voeren om niet het slacht
offer van een ongebreidelde uitbuiting te worden. 

Inzake Indonesië ondersteunde en ondersteunt de CPN de ontvoogdingsstrijd 
van het Indonesische volk als geheel. niet alleen als een strijd van de Indonesische 
communisten, maar als een zaak van alle Indonesiërs. 

Zij heeft dit niet alleen met woorden maar ook met daden gedaan, zoveel in 
haar vermogen was. 

Ik herinner aan de politieke staking tegen de uitzending der troepen voor de 
koloniale oorlog in 1947, ik herinner aan het zich onttrekken van meer dan twee
duizend militairen aan deze uitzending, ik herinner aan het optreden van Piet van 
Staveren in Indonesië zelf. 

De ontplooiing van de nationale zelfstandigheidsbeweging in Indonesië is een 
werkzame ondersteuning voor de strijd voor de democratie en het socialisme in 
eigen land. Want de Indonesische nationale vrijheidsstrijd is het grootste zorgen
kind van onze reactie en de ernstigste bedreiging voor het Nederland se grote 
financierskapitaaL 

De CPN heeft zich, ondanks de felste tegenkanting, verzet tegen de Ameri
kaanse infiltratie en de bewapeningswedloop. Zij heeft als enige partij de strijd 
tegen de Duitse herbewapening aangebonden en acht deze nog haar voornaamste 
taak in de toekomst. 

Zij heeft het eerst en het scherpst het g.evaar van de reactie van Romme ge
signaleerd en er naar vermogen tegen gestreden. 

Ik zou nog vele andere punten uit de politiek van de CPN kunnen opnoemen, 
maar ik geloof dat dit in deze bijeenkomst overbodig is. Hoe belangrijk ook, is 
immers de doelstelling op zichzelve niet voldoende. Het komt aan op de wegen 
en de mogelijkheden om die doelstelling te verwezenlijken. 

En hierbij kom ik aan het voornaamste wat het communisme van de sociaal
democratie onderscheidt. 

* De sociaal~emocratie stelt zich bepaalde doelen van onmiddellijke aard. Zij 
solliciteert voor de verwezenlijking ervan de medewerking van de kapitalisten. 
Zij verwerpt echter de actieve strijd van de arbeidersklasse en de hiervoor nood
zakelijke eenheid van de arbeidersklasse, die neerkomt op samenwerking met de 
communisten. 
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Hoewel wij wetrug voelen voor het Engelse emptnsme, menen wij toch dat 
de Engelse uitdrukking .. the proof of the pudding is in the eating" *), juist is! 

De CPN staat op het standpunt dat de tegenstelling tussen de reformistische en 
de communistische richting een feit is. De strijd tussen deze richtingen is nood~ 
zakelijk. De oplossing van die strijd zal worden geboden door de praktische 
ûitkomst. 

Hoewel dus de -::ommunisten geen afstand kunnen noch willen doen van de 
verdediging van hun ideologische en tactische opvattingen, mag, volgens hen de 
tegenstelling tussen de richtingen in de arbeidersbeweging geen beletsel zijn voor 
samenwerking op die gebieden die voor het gehele volk van levensbelang zijn. 

Dat is allereerst het behoud en de versterking van de vrede in de wereld. 
Daarbij hebben allen belang en zij is niet mogelijk zonder samenwerking van allen. 

Het is inderdaad zo dat er in de tegenwoordige tijd geen oorlog meer mogelijk 
is als socialisten en communisten er zich gemeenschappelijk tegen verzetten. 

Verder is er de verdediging van de parlementaire democratie, die in ons land 
direct door de mandements~politiek van Romroe is bedreigd. 

Mocht Romroe zegevieren, dan treft zijn geestelijke en politieke terreur socia
listen en communisten evenzeer, om van de andere bevolkingsgroepen maar te 
zwijgen. Alleen samenwerking van PvdA en CPN kan de actieve kern vormen 
om de gehe1e Nederlandse progressiviteit te verenigen en actief te maken, om 
Romme te verslaan. Sommige kortzichtige mensen stellen hiertegenover een zgn. 
nuchter rekensommetje en tonen dan aan dat de PvdA 30 zetels en de commu~ 
nisten 6 zetels hebben en dat dit geen meerderheid vormt in de Tweede Kamer. 

Hierbij verwaarloost men de factor van het soortgelijk gewicht. 
Bovendien gaat het hier niet om een optelsom, maar om een vermenigvuldiging. 
Eenheid van socialisten en communisten betekent eenheid van de arbeiders~ 

klasse en een groot deel van de middenstand en de boeren. 
De aantrekkingskracht die van zulk een formatie uitgaat op andere partijen is 

groter dan zijn zetelaantal, al was het alleen maar dat geen enkele partij tegen 
een blok van PvdA en CPN zou kunnen regeren. 

Ik zou zeggen dat dit alles vrij helder en logisch is. Wat kan er dan tegen 
worden aangevoerd? 

Nemen wij de uitspraak van Mr Burger op het verkiezingscangres van de 
PvdA. 

Hij zei: "het is ondenkbaar de sociale rechtvaardigheid te verwezenlijken samen 
met de communisten die de handlangers zijn van hen die ons dwingen tot een 
militaire inspanning, die de vooruitgang vertraagt." 

In de eerste plaats is dit meer een scheldpartij dan een argumentatie. 
De communisten zouden "handlangers" zijn, d.w.z. geen bonafide politici, doch 

omgekochte lieden zonder eigen overtuiging. 
Ik geloof dat het beneden onze waardigheid zou zijn hier in ernst tegen ~n 

te gaan. 
Er lopen heel wat handlangers rond in hE-t Nederlandse politieke leven, maar 

bij de communisten zal men die niet vinden. 
Wat blijft er dan over? Dat de communisten zich orië'lteren op en solidair 

zijn met de Sowjet-Unie en dat die Sowjet-Unie Mr Burger dwingt tot rnili~ 
taire inspanning! 

Ik neem aan dat Mr. Burger niet uit vrije wil maar onder dwang de voort
durende uitbreiding van de bewapening ten uitvoer legt. 

*) Vert.: of een gerecht geslaagd is, blijkt pas wanneer men het eet. 
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Doch zeker komt die dwang niet van de zijde van de Sowjet-Unie. Mr Burger 
is, naast Poster Dulles, nog een van de laatste mohikanen die de oprechte wens 
van de Sowjet-Unie tot vermindering van de bewapening ontkent. 

Zelfs President Eisenhower gaat niet meer zover en zeker niet de vooraan
staande socialisten in Frankrijk en Engeland die pleiten voor een ernstige inspan
ning van de westelijke mogendheden om het met de Sowjet-Unie over de tech
nische uitvoering van de ontwapening eens te worden. 

En hoe staat het nu met het handlangerschap ten aanzien van de Sowjet-Unie? 
De communisten oriënteren zich voor alles en uitsluitend op de belang,en en 

de toekomst van Nederland. 
Wanneer zij hierbij de rol van de Sowjet-Unie in de internationale arena be

trekken, dan is dit alleen omdat de internationale belangen van de Sowjet-staat 
met die van het Nederlandse volk parallel lopen en de groei en ontplooiing van 
de socialistische maatschappij in de Sowjet-Unie een stimulans en een gunstige 
factor is voor de strijd voor het socialisme in Nederland. 

Laat ik concreet zijn. Het is een axioma dat alles wat wij in Nederland doen 
of willen doen voor een groot deel afhankelijk is van de internationale situatie. 
Prof. Banning heeft onlangs een boekje geschreven onder de titel .,Ons Socialis
me" waarin hij, te midden van een zee van onjuistheden, een belangrijk ding op 
juiste wijze constateert, nl. .,Tegenwoordig wordt ons heel hardhandig duidelijk 
gemaakt dat wij in Nederland, in heel Westeuropa afhankelijk zijn van de poli
tieke grootmachten in de wereld. Korea en Indo-China hebben dat in oorlogs
verschrikking moeten ler,en: wij verstaan het op andere wijze, maar de werkelijk
heid is dezelfde: de internationale machtsverhoudingen bepalen in belangrijke 
mate onze mogelijkheden" (blz. 58). 

Dat is reëel. Maar niet reëel is het wanneer men van die internatiónale machts
verhoudingen geen gebruik maakt voor de zaak van de vooruitgang en het 
socialisme in eigen land, wanneer men de verschuiving in die machtsverhouding 
ten gunste van onze eigen socialistische zaak niet zien wil en niet benutten wil, 
wanneer men de Sowjet-Unie niet als politieke grote mogendheid wil erkennen 
en niet inziet dat zij een met ons, ook met de socialisten. met de PvdA, bevriende 
grootmacht is of althans kan zijn. 

Nemen wij de politiek van de Indiase Congrespartij, van Nehroe. 
Die is toch nog lang niet socialistisch, maar zij streeft naar economische zelf

standigheid van India. 
Wat doet N ehroe? Hij maakt gebruik van de internationale machtsverhoudin

gen, hij werkt ook met de Sowjet-Unie samen en zal daarmee stellig zijn doel 
grote diensten bewijzen, zowel wat de economische zelfstandigheid als wat de 
versterking van de wereldvrede betrdt, waar, naar ik meen, prof. Banning toch 
ook niet afkerig van kan zijn? 

Als een burgerlijke kracht als de Indiase Congrespartij zulk een politiek kan 
voeren, waarom zouden de Nederlandse arbeiders het niet kunnen? 

Als de handelslui van Denemarken, Frankrijk, Engeland enz. de internationale 
machtsverhoudingen benutten voor hun zaken, waarom zouden de Nederlandse 
socialisten het niet doen voor hun zaak, die toch zoveel meer waard is? 

Is zulk een politiek van eenheid van de socialisten en communisten in het 
binnenland en het benutten van de machtspositie van de Sowjet-Unie voor ons 
buitenlands optreden en versterking van onze economie, niet beter voor het Neder
landse volk en de zaak van het socialisme dan het solliciteren naar een bescheiden 
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plaatsje in een Romme~kabinet, dat dr Drees al reeds als onvermijdelijk be
schouwt voor de PvdA? 

Deze overweging ligt ten grondslag aan de verhouding van de communisten 
tot de Sowjet~Unie. 

Een der veel gehoorde bezwaren tegen zulke gedachtegang is dat er een on~ 
overbrugbare ideologische tegenstelling tussen de PvdA en de CPN bestaat die 
elke aanraking, elke zakelijke verhouding tussen beide partijen verbiedt. 

De CPN moet tot de "onaanraakbaren" blijven behoren, die de brahmanen van 
ck PvdA zelfs geen hand mogen geven. 

Hier kom ik weer bij drs Den Uyl terecht, die in zijn artikel spreekt oVer· 
verarming van het socialistisch denken ·en zelfs het woord mummificering ge~ 
bruikt, al speelt hij het klaar om dit alles nog te vergoelijken ook!' 

* 
Wanneer wij de tegenstellingen tussen sociaal~emocratie en communisme in 

hun historische ontwikkeling en hun beweging beschouwd hebben, dan wil dit niet 
zeggen dat deze beweging en ontwikkeling thans hun afsluiting hebben gevonden. 

Ik heb juist pogen aan te tonen dat zowel de sociaal~democratische richting 
als de communistische richting, noch de ene noch de andere, uit booswillige opzet 
van personen zijn ontstaan, doch uit de beweging van de maatschappij zelve 
voortkomen. 

Dit betekent dat zij aan verandering onderhevig zijn. En in onze tijd zijn zij 
werkelijk aan het veranderen, tezamen met de internationale toestand, met de 
ontbindingsverschijnselen van het kapitalisme, met de versterking van de Sowjet~ 
Unie, en het thans tot een wereldstelsel geworden socialistische deel van de aarde. 

Er is thans een heroriëntering nodig en de communisten zijn bezig met die 
heroriëntering. 

V raagstukken als de rol van het parlement bij de overgang naar het socialisme, 
de vormen van strijd voor de vrede, het gebruik van geweld in de klassestrijd en 
de socialistische revolutie, de wijze van uitoefening van de proletarische staats~ 
macht, de geestelijke vrijheid en nog verscheidene andere vraagstukken, verschij~ 
nen thans in een nieuw licht. 

Er is een nieuwe periode aangebroken. Er is een nieuwe periode op het g.ebied 
van de techniek door het in toepassing brengen van de atoom~energie, welke ook 
de politieke vraagstukken omwentelen zal. 

Er is een nieuwe periode in de verhouding tussen de kapitalistische en socialis~ 
tische staten. 

Er is een nieuwe periode in die socialistische staten zelf aangebroken, waarbij 
grote veranderingen zich in hun binnenlandse verhoudingen aankondigen. 

In deze situatie zou het dom en onverantwoordelijk zijn zich aan teksten vast 
te klampen en aan strijdvragen uit het verleden, die geen actualiteit meer bezitten 
of die binnen afzienbare tijd door de ontwikkeling achterhaald zullen zijn. Het 
afzien van een zakelijke en objectieve verhouding tussen socialisten en commu~ 
nisten maakt elke discussie onmogelijk en vertraagt onnodig het zoeken en he~ 
reiken van overeenstemming op nieuwe grondslag. 

Het voortdur.en van de tot in het kinderachtige door het PvdA~bestuur vol~ 
gehouden politieke blokkade van de CPN speelt alleen maar Romme in de kaart 
en kan ons land duur te staan komen. 

Tegenover dit optreden van de PvdA~leiding staan weliswaar in die partij 
andere personen en groepen die een andere richting uitwillen. Dit zijn echter 
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kleine groepen, die in de PvdA geen enkele uitingsmogelijkheid krijgen in hun 
eigen pers, radio en congressen. 

Zij zijn aangewezen op een klein blaadje als het Perspectief. of de Derde Weg, 
die zij met de uiterste moeite finanderen kunnen en waarmee zij slechts een uiterst 
klein deel van hun eigen partij bereiken. 

Het is duidelijk dat de strijd voor het socialisme niet buiten een partij kan, die 
zich op de vooruitstrevende arbeiders, intellectuelen en andere progressieve 
mensen steunt en zich in de loop van de jaren heeft kunnen vestigen. 

Zulk een partij is de Communistische Partij. Hoe sterker zij zal zijn, hoe meer 
invloed ten gunste van een actieve socialistische en democratische politiek zij op 
de PvdA kan uitoefenen. 

Ongewild getuigde daarvan de Franse socialistische minister van Buitenlandse 
Zaken Pineau, toen hij in Karatsji verklaarde: ik heb rekening te houden met 
de vijf miljoen communistische kiezers in mijn land, die nog niemand van hun 
ongelijk heeft kunnen overtuigen. 

Integ.endeel. niet alleen de oude communistische kiezers, maar ook het ruim 
half miljoen nieuwe kiezers voor de Franse CP hebhen Pineau van zijn ongelijk 
overtuigd. 

In onze verhoudingen en getallen is een zelfde ontwikkeling mogelijk. 
Ik hoop u, aanwezige studenten van de Amsterdamse universiteit, stof tot 

overdenking te hebben gegeven. 
Ik ben ervan overtuigd dat er onder u zijn die hun studie niet alleen opvatten 

als de voorbereiding tot een baan. Maar dat zij hun kennis willen aanwenden voor 
de gemeenschap en de vooruitgang, in het bijzonder voor het voorkomen van een 
nieuwe wereldoorlog of koloniale oorlog. 

Er is geen vruchtbaarder werk voor dit doel denkbaar dan het werk in de 
communistische partij, tezamen met de arbeidersklasse. De arbeidersklasse is de 
drijvende en handelende kracht in onze maatschappij. 

Maar zij heeft daartoe de hulp van intellectuelen nodig, zij verzoekt om die 
hulp en waardeert die wanneer zij onbaatzuchtig geboden wordt. 

Samen kunnen wij in ons land een machtige politieke organisatie opbouwen, die 
uiteindelijk de gehele arbeidersbeweging ov.er haar verschillen heen zal helpen en 
verenigen zal om ons land, naar het woord van Van Deyssel: "op te stoten in de 
vaart der volkeren". 
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De strijd tegen de vrije loonpolitiek 

Op 17 februari 1955 gaf het verbondsbestuur van het N.V.V. een 
verklaring uit, waarin het de noodzaak vaststelde, dat de lonen ver
hoogd moesten wo,rden. 

O.m. werd in deze verklaring het volgende gezegd: Het verbonels
bestuur is diep verontrust over de ontwikkeling van de fiscale en 
sociaal-economische politiek van de regering, tot uitdrukking komende 
in een aantal maatregelen, welke de laatste maanden zijn genomen of 
in voorbereiding zijn met betrekking tot de belastingverlaging, de 
huurverhoging en de prijspolitiek. 

En verder: Het N.V.V. wil er geen twijfel over laten bestaan, dat een 
.regeringspolitiek, welke in een periode van stijgende welvaart is ge
richt op het stabiliseren van het levenspeil van de werknemer of zelfs 
op het terugdringen van dat levenspeil tengevolge van prijsverhogin
gen, volstrekt onaanvaardbaar is. 

In de "Vakbeweging" van 22-2-'55 schrijft Roemers nog eens nadruk
kelijk: Het N.V.V. staat er op, dat de werknemers een aandeel krijgen 
in de stijgende welvaart. Daarbij moeten wij er verder op wijzen, dat 
het N.V.V. zich steeds heeft uitgesproken voor de geleide loonpolitiek, 
zoals die 1n de na-oorlogse jaren in ons land is gevoerd, d.w.z .. een 
loonronde voor alle arbeiders, onverschillig waar ze werkzaam zijn. 
Terwijl het zich evenals de E.V.C. verzette tegen de vrije loonvorming, 
geïnspireerd door Romme. De politiek van vrije loonvorming, d.w.z. het 
eventueel verhogen van de lonen per bedrijfstak of per bedrijf, dus niet 
voor alle arbeiders, werd gesteund door de K.A.B. en het C.N.V. 

P.v.d.A., C.P.N., N.V.V., E.V.C. voor een algemene loonronde, de 
reactie met Romme voorop voor de vrije loonvorming, gesteund door 
de K.A.B. en het C.N.V.- daar ging het dus om bij de loononderhande
lingen. Hierbij doet het feit, dat de K.V.P. verleden jaar de zgn. vrijere 
loonvorming in de Kamer wist door te drijven, niet ter zake. Want ook 
daarna heeft het N.V.V. zich terecht verzet en heeft het evenals de 
E.V.C. vastgehouden aan een loonsverhoging vonr alle arbeiders. Men 
weet dat de C.P.N., zowel in als buiten het parlement met alle kracht 
er voor geijverd heeft, dat er een algemene loonronde moest komen. 
Steeds heeft ze de arbeidersklasse in ons land daarvoor opgeroepen de 
strijd aan te binden. 

Evert Vermeer sprak zich op het jongste congres voor de P.v.dA. 
eveneens in deze zin uit: nl. dat de P.v.d.A. achter de rechtvaardige 
verlangens van de vakbonden voor het verhogen van de lonen stond. 

Wij gaan hierop in, omdat het nuttig is na te gaan wat de joogste 
regeringsbeslissing op 19-3-'56 precies inhoudt. We moeten daarbij 
dwars dnor het rookgordijn van propaganda heen kijken en precies 
nagaan wat er voor de arbeiders uit de bus is gekomen. Zoals men weet 
zijn na de verklaring van het N.V.V. op 17-2-'55, medio juli 1955 de 
loononderhandelingen begonnen. Na maanden achter de schermen te 
hebben onderhandeld, viel de Stichting uiteen. Dit gebeurde omdat er 
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volgens de werknemen~organisaties met de werkgevers niet viel te 
rpraten, daar de laatsten niet wensten tegemoet te komen aan de mini
male eisen, die werden gesteld door de werknemersorrganisaties. De 
pogingen van de r·egering om het loonoverleg in de Stichting te doen 
hervatten, mislukten aanvankelijk doordat de werkgevers het been stijf 
hielden. De voorstellen waarop de Stichting uiteen viel, gedaan door de 
vakbonden, waren de volgende: 
a. een uitkering ineens van twee weeklonen over het jaar 1955 om de 

achterstand in de ve:rdeli:ng van het nationaal inkomen weg te 
werken; 

b. een loonsverhoging voor alle arbeiders van 3 % over het jaar 1956 
met daarenboven een differentiatie die nog eens 4 % zou kunnen 
bedragen voor die bedrijven of bedrijfstakken, waar het economisch 
verantwoord zou zijn (Het Parool van 11-1-1956). 

Dit betekent dus in feite een loonsverhoging van 7 % over het jaar 
1956. Hierbij dient opgemerkt, dat de vakbonden althans gedeeltelijk 
vasthielden- in het bijzonder het N.V.V.- aan het principe van een 
algemene loonronde. De werkgevers wilden in eerste instantie niet 
ve,rder gaan dan 2% over het jaar 1955 achterstallig loon, later tot 3% 
en 2 % verhoging van het loon over 1956 in die bedrijven, waar het 
economisch verantwoord zou zijn, maar dan alleen bij de vernieuwingen 
van de C.A.O. Zoals gezegd knapten hierop aanvankelijk de onderhan
delingen af. 

Nadat echter van de zijde van de regering bepaalde suggesties waren 
gedaan aan de vakbonden en de werkgevers, zijn deze tot overeenstem
ming gekomen in de aan elkaar gelijmde Stichting van de Arbeid, 
waarna de regering haar beslissing nam op 19 maart j.l. Meer dan een 
jaar later dus nadat het N.V.V. de noodzaak voor het verhogen van de 
lonen had vastgesteld. 

Wat houdt nu precies de beslissing van de regering in? 
Ten eerste. Er mag over het jaar 1955 een uitkering worden verstrekt, 

die niet hoger is dan 3 % van het jaarloon. De regering acht het gewenst 
in verband met de prijzen, dat deze uitkering niet ineens, doch in ter
mijnen wordt betaald, zo mogelijk voor 1 mei, of anders daarna. Deze 
uitkering is niet verplicht gesteld; dat betekent dus dat de ondernemers 
de mogelijkheid wordt gelaten om onder de betaling uit te komen. 

Ten tweede. Er zijn over het jaar 1956 loonsverhogingen toegestaan 
per bedrijfstak, maar zij mogen niet meer bedragen dan 6 %, waarhij is 
bepaald, dat bij loonsverhogingen, die beperkt blijven tot 3 % gehele of 
gedeeltelijke doorberekening van de prijzen wordt toegestaan. De zgn. 
voorwaarde hierbij is, dat men aan de Minister van Economische Zaken 
of Landbouw de noodzaak van prijsve·rhogingen aantoont. Ook het be
~talen van de loonsverhogingen over 1956 is dus niet verplicht gesteld. 
Voor die bedrijfstakken, waar de C.A.O. na september afloopt, mag 
eventueel de loonsverhoging worden verstrekt op 1 september. 

Uit het niet verplicht stellen, zowel van de 3% over 1955, als van de 
loonsverhoging van 1956, blijkt zonneklaar, dat de reactionake krachten 
onder leiding van Romme, hun zin hebben gekregen. Wat is dit immers 
anders dan de vrije loonvorming in de praktijk? 

Het fanfare-manifest van het N.V.V., dat er een grootscheepse over-
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winning is behaald door de vakorganisaties, is dan ook niets anders dan 
de grofste misleiding. Imme~s, in plaats van vast te houden aan een 
uitkering ineens over 1955 en aan een loonsverhoging voor alle arhei
de,rs over 1956, is men gezwicht voor Romme en heeft men de vrije 
loonvorming aanvaard. Juist door dit aanvaarden van de vrije loon
vormtng (en dat kon toch de leiding van het N.V.V. weten, die duizen
den argumenten heeft aangevoerd, waarom ze van mening was, dat er 
voor alle arbeiders loonsverhoging moest komen) bestaat het grote 
gevaar, dat tienduizenden arbeiders van loonsverhoging verstoken 
zullen blijven. Ja, sterker nog, het gevaar bestaat, dat een aantal arbei
ders loonsverlaging kunnen krijgen, want in die bedrijfstakken, waar 
eventueel geen loonsverhoging zou worden gegeven, moeten immers de 
arbeiders wel de prijsverhogingen betalen. 

Daarbij moeten we verder in aanmerking nemen, dat de vakbonden 
nu reeds hebben laten weten dat er met hen eventueel te praten valt 
over de compensatie voor de premie die moet worden betaald voor de 
wet op de ouderdomsvoorziening, wat in feite betekent dat men de 
arbeiders voor deze premiebetaling niet volledig wil compenseren. 

Hier wreekt zich het toegeven van de leiding van de P.v.d.A. en van 
het N.V.V. aan de Romme-reactie. Men geeft de grote ondernemers de 
kans het "verdeel-en-heers"-systeem toe te passen. Een toepassing waar 
het NVV-verbondsbestuur in het verleden de arbeiders systematisch 
terecht voor heeft gewaarschuwd. Voor dit toegeven aan de politiek 
van Romme is geen enkele reden aan te wijzen. Immers, de onder
nemers zitten te sprringen om al"beidskrachten, wat de posities van de 
arbetders om juist nu vast t,e houden aan de gestelde eisen, bijzonder 
gunstig doet zijn. De ondernemers zijn daarbij nog nooit zo bang ge
weest voor acties van de arbetders als nu. Zij weten tmmers, dat zij 
zich niet kunnen verschuilen achter de door hen altijd gebruikte argu
menten van we kunnen het niet betalen. Integendeel nog nooit zijn de 
winsten zo schandalig hoog geweest als thans. 

Philips verhoogde de winst in één jaar tijds van 231 op 269 miljoen 
gulden, dat is een toename van liefst 38 miljoen gulden; de Rotterdamse 
L1oyd maakte een winst over 1955 van 33 miljoen; Heineken's Bier 
f 16.106.000, de Rotterdamse Bank f 18.972.000, N.V. J. P. Weyers 
f 2.622.000, de Amsterdamse Bank f 33.770.000, de K.N.S.M. f 20.012.000, 
de Holland-Amerika Lijn f 31.445.000, Ketjen f 10.490.000, de Ned. Zout 
Industrie f 15.475.000. 

De doorvoering van de politiek van Romme ten aanzien van de vrije 
loonvorming is dan ook een groot bedrog en is direct gericht tegen de 
arbeid.ers. Reeds d'e eerste weken na de beslissing van de regering geven 
daar het bewijs van. Het doorvoeren van de 6 % loonsverhoging in de 
metaalindustrie en een paar andere bedrijfstakken, waar de arbeiders 
sterk georganiseerd zijn, betekent in de praktijk het scheiden van de 
arbeiders in verschillende groepen en het aan de onderneme,rs in anderre 
bedrijfstakken, waar de arbetders niet zo sterk georganisee11d zijn, ge
makkelijker maken om niet ten volle aan de eisen van de a:rbetderS/ 
tegemoet te komen. Hier is reeds de verdeel-en-heers-taktiek van 
Romme in praktijk gebracht. 

Een andere zaak is echter of dit de ondernemers zal gelukken en of 
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de krachten in ons land aanwezig zijn dit te verhinderen. Zeer zeker 
zijn deze krachten om de politiek van vrije loonvorming in de praktijk 
ongedaan te maken aanwezig. Daarvoor is echter nodig, dat juist nu 
in iedere bedrijfstak, ja, in ieder bedrijf de arbeiders, in het bijronder 
de leden en de kaders van het N.V.V. en de E.V.C., meer dan ooit de 
handen ineen slaan om de volle 3 % over 1955 op te eisen, zowel als de 
6% over het jaar 1956. Als overal de socialisten en communisten, 
N.V.V.-ers en E.V.C.-ers hun georganiseerde macht in de schaal werpen, 
kan er geen twijfel over bestaan of de ondernemers zullen gedwongen 
worden om toe te geven. De metaalarbeiders van het N.V.V. en de 
E.V.C. hebben reeds getoond hoe het moet; geen streep hebben ze toe
gegeven, ondanks alle gekonkel van de zijde van de ondernemers om 
bepaalde verbeteringen, in de secondaire sector aangebracht, in de 6 % 
te berekenen. 

Ook de havenarbeiders hebben reeds te kennen gegeven, dat ze het 
volle pond, 3% + 6 %, moeten krijgen en geen penning minder. Niet 
het bukken voor Romme, maar de strijd tegen zijn politiek zal tot resul
taten leiden. Daarbij zal, als het moet, de ondernemers duidelijk ge
maakt moeten wo~den, dat de arbeiders niet bang zijn om het stakings
wapen te gebruiken, het beproefde middel, waarmee de ondernemers 
tot toegeven kunnen worden gedwongen. De maatstaf voor loonsverho
ging moet hierbij niet zijn de winst, de rentabiliteit of de werkgelegen
heid, maar het geld ... tekort, waarmee de arbeiders in toenemende mate 
in hun gezinnen hebben te maken. 

Van bijzonder belang in de strijd voor de volle 3 % over 1955 en de 
6 % over 1956 is hierbij het werk van de communisten in de bedrijven 
en de vakbeweging. Zij zullen meer dan ooit hun strijd moeten richten 
op het tot stand brengen van de eenheid van de arbeiders, in het btij
wnder het tot stand brengen van de vakbondseenheid. ·Onvermoeid 
zullen zij de arbeiders moeten overtuigen dat de methode van de 
kwartjes-minister Romroe van vóór de oorlog en de kemphaan van de 
vrije loonvorming van deze periode, Romme, te bestrijden is door het 
samengaan van communisten en socialisten, E.V.C.-ers en N.V.V.-ers, 
daar dit de kracht is waarmee ze Romroe met zijn reactionaire politiek 
kunnen verslaan. Daarbij gaat het er om, dat onze partij versterkt uit 
de verkiezingsstrijd te voorschijn zal komen, daar iedere stem, die we r 
winnen, een stem is, die de strijd voor loonsverhoging, voor meer wo- l 
ningen, voor de vrede en de democratie zal versterken. Hoe sterker de r 

partij, hoe sneller we in Nederland de door onze partij voorgestelde I 
linkse coördinatie tot stand zullen brengen. Wij moeten de kiezers voor- I 
houden, dat de leuze van de Partij van de Arbeid: "Voor Drees stemmen r 
is Romroe remmen" vals is. Want de gehele politiek van de rechtse 
leiders van de P.v.d.A. is to,t nu toe niets anders geweest dan zwichten 
voor Romme, wat in feite betekent het doorvoeren van de politiek van 
Romme. Daarbij moeten wij wijzen op de verkiezingsuitslag van 1952, 
toen de P.v.d.A. stemmen won, ja zelfs de grootste partij werd, terwijl 
de K.V.P. bij het samenstellen van het nieuwe kabinet meer ministers 
in de regering kreeg en de P.v.d.A. minder. Verder, op het niet mobili
seren van de massa's in de strijd voor het verhogen van de lonen van 
alle arbeiders in ons land, en het toegeven aan de door Romme ge-
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inspireerde vrije loonvorming, wat eveneens in de praktijk betekent 
zwichten voor de wil van de grote ondernemers. 

Voor ons gaat het er om, de eerlijke kiezers van de P.v.d.A. op de 
hoogte van deze feiten te stellen en hen ervan te overtuigen, dat Romme 
juist door op onze partij te stemmen zal worden bestreden en dat daar
door een andere koers kan worden ingeslagen. 

Onze gehele partij mobiliseren voor het volledig uitbetalen van de 3% 
over 1955 en de 6 % over 1956, in deze actie onvermoeid opkomen voor 
het samengaan van socialisten en communisten, N.V.V.-ers en E.V.C.-ers 
tegen de Romme-reactie - dit is onze eerste en dringendste taak. De 
Romme-richting in ons land daadwerkelijk bestrijden betekent: de 
C.P.N. versterkt uit de verkiezingsstrijd te laten komen. Hieraan te 
werken is de taak van elke partijgenoot. 

F. MEIS 

De Wilton-actie als onderdeel van de strijd 
der metaalbewerkers voor verbeteringen 

Op 31 maart j.l. werd bekend dat het College van Rijksbemiddelaars 
zich had kunnen verenigen met de door de Vakraad van de Metaalr
industrie gedane voorstellen met betrekking tot de nieuwe collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de Metaalindustrie. 

Dit betekent in feüe dat de grote ondernemers in de metaalindustrie 
overstag zijn gegaan door een groot aantal verbeteringen in de C.A.O. 
voor de Groot Metaal te aanvaarden. 

Het belangrijkste in deze (ook voor de arbeiders in andere bedrijfstak
ken) is dat de loonschalen met 6 % verhoogd wol'den, waarbij dan als 
een concessie aan de ondernemers, dat door het systeem der afrondin
rondingen het percentage van 6 % niet ten volle wordt bereikt. 

Tevens werd overeengekomen dat de 3% achterstand over 1955 zal 
worden uitbetaald, echter met dien verstande dat daar waar meer winst 
wordt geboekt en uit dien hoofde meer winstuitkering wordt uitgekeerd 
dan verleden jaar, de ondernemers van plan zijn de meerdere winst
uitkering van de 3 % af te trekken of anderzijds de 3 % uit te keren en 
bij eventuele meerdere winst dan verleden jaar, daarover geen winst
uitkering te verstrekken. 

Er zal dus nog volop strijd nodig zijn, zowel om de loonsverhoging van 
6% als de uitkering van 3% in alle bedrijven te realiseren. 

Op het moment dat wij dit schrijven zijn bijvoorbee1d nog onderhan-
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delingen lopende met een grote groep werkgevers die niet georgani
seerd zijn in de Metaalbond, maar in de z.g. Contactgroep, terwijl ook 
over de Klein Metaal nog geen duidelijk beeld bestaat. 

De metaalbewerkers hebben echter het voorbeeld gegeven aan 
andere bedrijfstakken, dat naar aanleiding van de regeringsbeslissing 
en ondanks vrije loonvorming volgens de richtlijnen van Romme, rich
ting gevende successen bereikt kunnen woroen. 

Actie brengt resultaat 
Aan deze resultaten voor de metaalbewerkers is zeer veel vooraf ge

gaan. Men mag niet zo naief zijn te menen dat de grote metaalonder
nemers plotseling zo sociaal voelend zijn geworden, dat zij zonder slag 
of stoot deze verbeteringen hebben toegegeven. 

Deze resultaten werden ogenschijnlijk bereikt als vrucht van de vele 
maanden onderhandelingen, overleg tussen de werkgevers en werk
nemersorganisaties N.V.V., C.N.V. en K.A.B. in de Groot Metaal
nijverhetd. 

Dit zou echter een oppervlakkige beoordeling zijn en een kolfje naar 
de hand van de rechtse vakbondsleiders in het N.V.V. en de leiders der 
confessionele vakorganisaties, die de politiek van de klassevrede als 
hoogste wijsheid verkondigen. 

Vooral op de grote scheepswerven hebben de metaalbewerkers in de 
afgelopen maanden ondubbelzinnig laten blijken dat zij verbeteringen 
wensen en bereid waren hiervoor harde klassestrijd te voeren. 

"De Metaal" E.V.C. heeft maanden voordat de Collectieve Arbeids
overeenkomst in de Metaalnijverheid afliep onder meer de volgende 
eisen als voornaamste ter discussie gesteld bij de metaalarbeiders: 

Loonsverhoging voor alle arbeiders, verbetering van de vakantie
rechten, zowel voor de volwassenen als voor de jongeren, verder 4 % 
vakantietoeslag, verlaging van de leeftijdsgrenzen in de loontabellen, 
100% uitkering bij ziekte en ongeval met afschaffing van de carenz
dagen enz. 

Over de toezegging van loonsverhoging in de nieuwe C.A.O. is hier
boven reeds geschreven, daarnaast wordt nu de vakantie op 15 dagen 
gebracht, de jeugdvakantie met 3 dagen verlengd, de vakantietoeslag 
wordt 4 % (bij ontslag op staande voet blijft het recht op een evenredige 
toeslaguitkering als gewerkt deel van het vakantiejaar bestaan), ver
laging met een jaar van de leeftijd waarop jeugdigen het volwassen 
loon gaan ve11dienen, gelijkstelling in de lonen van mannen en vrouwen 
tot 18 jaar, de jeugdlonen worden van 3 tot 7% opgetrokken. r 

* 
Wij willen in.dit artikel bespreken hoe in feite de discussie voor deze 

C.A.O.-eisen in de metaalnijverhetd op gang kwam door de beweging 
en actie die gevoerd werden v;oor eisen, die per afdeling werden gesteld 
in de grote metaalbedrijven. 

Als voorbeeld voor deze beweging de actie die de Rotterdamse arbei
ders op het grote Wiltonbedrijf voerden. 

In augustus van het vorig jaar werd bij Wilton op initiatief van "De 
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Metaal" (E.V.C.) per aMeling besproken wat de grieven en verlangens 
waren van de arbeiders in de afdelingen en welke verbeteringen op 
korte termijn, zonder in botsing te komen met de bestaande collectieve 
arbeidsovereenkomst, zouden kunnen worden doorgevoerd. 

Door de discussies in deze banen te leiden werd praktisch het gehele 
personeel, de in de zogenaamde erkende organisaties als N.V.V., C.N.V. 
en K.A.B. georganiseerde Wiltonarbetders inbegrepen, in de besprekin
gen betrokken. Hierdoor vormde zich een grote eenheid van Wilton
arbeiders, ongeacht hun organisatie, op basis van direct te verwezen
lijken eisen. Deze eisen waren onder meer, bijvoorbeeld voor de ijzer
werkers, afschrijvers en mallenmakers uit de nieuwbouw: 

Optrekking voor alle leeftijdsgroepen van het uurloon tot het hoogste 
toelaatbare, aangevuld met prestatietoeslag voor de geschoolden. 

Gratis vervoer naar en van het werk voor hen die van een openbaar 
vervoermiddel gebruik moeten maken en verder dan een half uur van 
de fabriek verwijderd wonen. 

Opvoering van het voorschot-tarief tot 25% en bij langdurig karwei
werk een 4-wekelijkse afrekening van minimaal 35 %. 

Vervanging van de Noorse overalls door normale en verstrekking van 
werkkleding aan de werknemers op de mallenvloer. 

De lassers en branders formuleerden de volgende eisen: 
Een vaste toekenning van 15 % op het loon als vergoeding voor vuil, 

gezondheidsschadelijk en gevaarlijk werk. 
Optrekking van alle uurlonen tot het hoogst toegestane. 
Gratis vervoer van en naar de fabriek voor die werknemers die meer 

dan een half uur van de fabriek verwijderd wonen. 
Het wekelijks voorschot van 15 % op de tarieven te verhogen van 15 

tot 25%. 
Optrekking van het tarief tot een minillllum van 35 %, in verband met 

de steeds stijgende produktie. 
Op een dergelijke wijze werden in de afdelingen de eisen geformu

leerd en door de arbeiders ondertekend, bij de kern ingeleverd voor 
de directie. 

Over de actieleiding 
Op een natuurlijke wijze vormden zich per afdeling actieleidingen 

van de arbeiders en kwamen nieuwe leidende krachten naar voren, die 
in de bespreking over de eisen, het aan de orde stellen van deze eisen 
bij de kern en directie, deze met hun handtekening laten bekrachtigen 
door de overige personeelsleden, de kop namen. 

Later werd uit deze afdelingscommissies, als overkoepeling, de Con
tactcommissie Wilton-Fijenoord gevormd, die een door 28 Contactcom
missieleden ondertekend manifest uitgaf, waarin werd opgeroepen tot 
een personeelsvergadering en waarin tevens werd bekend gemaakt dat 
de Contactcommissie zijn bestaansreden zag in: 

a. Het stimuleren van de vakhondsactiviteit 
b. Het bindingsargaan tussen de verschillende afdelingen te zijn. 
In dit manifest riep de Contactcommissie de georganiseerde Wilton

arbeiders op hun vakorganisaties te mobiliseren voor de inwilliging van 
de verlangens der Wiltonarbeiders. 
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Op deze personeelsvergadering waren ruim 600 Wilton-arbeiders 
aanwezig. 

Anti-communisme om eenheid te breken 

De Contactcommissie ondervond de actieve ondersteuning van "De 
Metaal" (E.V.C.). 

Natuurlijk poogde men in de aanvang de Contactcommissie als een 
E.V.C.-stunt te kenmerken. De A.N.M.B. (N.V.V.) gaf een manifest uit 
waarin ze trachtte de verlangens van de Wiltonarbeiders af te reageren 
door een aanval op de communisten te lanceren. 

Op een nachtvergadering in het bedrijf, waar ca. 1000 man aanwezig 
waren, werd deze handelswijze fel afgekeurd, terwijllater op een leden
vergadering van het NVV, met ca. 800 bezoekers, dit manifest door 
het bestuur betreurd wel'd. 

In de organisaties werden de bemoeienissen van de Contactcomissie 
snel zichtbaar. 

De z.g. erkende organisaties werden door hun leden gedwongen leden
vergaderingen uit te schrijven, welke massaal bezocht werden. 

Hoezeer de A.N.M.B. (N.V.V.) begreep dat gehandeld diende te wör
den, op straffe van volkomen verlies van zijn invloed, blijkt uit het feit 
dat op 6 september de leden van Wilton-Fijenoord met een convocatie 
aan het bedrijf werden uitgenodigd voor een ledenvergadering. 

Op deze vergadering, bezocht door c.a. 800 leden, werd het A.N.M.B.
bestuur voor het blok gesteld de eisen te ondersteunen of verdwijnen. 

Het A.N.M.B.-bestuur zegde toen toe, dat het zou trachten de ver
langens bij de Wiltondirectie er door te krijgen. 

Op 29 oktober werd in een A.N.M.B.-uitgave bekend gemaakt dat 
contact was opgenomen met de Wiltondirectie en dat individueel een 
verhogir1g van het voorschottarief kon worden aangevraagd, dat de 
vuilwerk-toeslag soepeler zou woi'den toegepast, dat met de kern door 
de directie een bespreking gevoe!'d zou worden over het vraagstuk van 
de doelmatige werkkleding. 

Verder had de A.N.M.B. (N.V.V.) een aantal individuele en afdelings
kwesties betreffende lonen en zwaar-werktoeslag etc. aanhangig ge
maakt. 

De directie zou deze onderzoeken en later met de A.N.M.B. bespreken. 
Door deze successen versterkt, groeide de eenheid van de Wilton

arbeiders en werden op het bedrijf regelmatig verbeteringen bereikt, 
vooral in de toepassing van bestaande regelingen, wat bijv. voor de 
buitenbankwerkers door een soepele toepassing van de vuilwerktoeslag 
neerkwam op een f 9.- meer in het loonzakje. 

De directie zag met lede ogen deze groeiende eenheid en zelfbewust
heid van de Wiltonarbeiders. 

Tegenzet van de directie 

Een van de actieve contactcommissieleden, Piet van Alphen, die voor 
het N.V.V. in de Wiltonkern was gekozen, werd op staande voet ont
slagen omdat hij geld voor de onkosten van de Contactcomissie voor 
zaalhuur, manifesten etc. zou hebben opgehaald. 

286 



De buitenbankwerkers legden als één man het werk neer, toen zij van 
deze aanval op hun democratische rechten hoorden. 

Met de steun van de arbeiders in het gehele bedrijf en de Metaal 
(E.V.C.) staakten zij tot hun eisen ingewilligd waren en de toezegging 
kwam dat Piet van Alphen kon terugkeren in het bedrijf. 

Vele voorbeelden zijn te brengen van de roerende eensgezindheid 
waarmede vele maanden lang de overwerkstaking door de Wiltonarbei
ders is toegepast. 

Werd er bijvoorbeeld gefloten voor schafttijd, dan werd, ongeacht 
waarmede men bezig was, het werk gestaakt. 

Zo kon het gebeuren dat een boot het dok uit moest terwijl een ander 
schip lag te wachten om gedokt te worden. Slechts één buitenboord
afsluiter moest gemonteerd worden. Normaal zou de schaft even uit
gesteld worden om de afsluiter te monteren, waarna zonder tijdverlies 
het nieuwe schip zou kunnen dokken. Tijdens de actie echter bleef het 
schip rustig wachten tot de schaft voorbij was, en ook het nieuwe schip 
kon wachten. 

Winst voor de vrije candidaten 
Zeer leerzaam is het, te zien hoe één van de stakingsleiders, lid van 

de Contactcommissie die· bij de staking der buitenbankwerkers een 
grote rol speelde, bij de na de staking gehouden Ondernemingsraads
verkiezingen met een overweldigende meerderheid door de buitenbank
werkers als Vrije Kandidaat werd gekozen. 

Tevens bleek dat de door "De Metaal" (E.V.C.) aanbevolen Vrije 
Kandidatenlijst met groot succes uit de bus kwam. , 

In verschillende afdelingen waar de arbeiders van mening waren dat 
de door de erkende organisaties gestelde kandidaten hun belangen goed 
zouden behartigen en bereid waren tot samenwerking werden geen 
Vrije Kandidaten gesteld. 

Daar waar het nodig geoordeeld werd dat Vrije Kandidaten gesteld 
werden, behaalde deze lijst een gemiddelde van 39 % van de stemmen. 
Het zetel-aantal van de Vrije Kandidaten steeg in verhouding met de 
laatste verkiezing van de kern, met 15 %, terwijl zowel de A.N.M.B. 
(N.V.V.) als de confessionele organisaties stemmen verloren. 

Klassestrijd verscherpt het inzicht 
In de actie werden de arbeiders geconfronteerd met het bankroet van 

de politiek van klassevrede der rechtse N.V.V.- en confessionele leiders. 
Hoe groot was de verontwaardiging van de Wiltonarbeiders over de 

berichtgeving, vooral van het Vrije Volk. Een verontwaardiging die zich 
uitte in een groot aantal bedankjes en ingezonden artikelen. Zoveel dat 
de redactie van het Vrije Volk te Rotterdam een brief liet stencilen, die 
zij aan de ingezonden stukken schrijvers engros toezond. 

In de actie, vooral tijdens de staking van de buit2nbankwerkers bui
ten het bedrijf, bleek hoe een steeds beter begrip voor wat de commu
nisten willen en doen begint te rijpen. 

Eén van de stakingsleiders die zich bekend maakte als een ouderliw~ 
van de protestantse kerk, een arbeider bij Wilton-Fijenool'd dre zich 
door zijn prachtige standvastige houding tegenover de directie een grote 

287 



autoriteit verwierf, drukte zich in een door de pers bijgewoo,nde sta
kersvergadering als volgt zeer geestig uit: 

,.Mijne heren, ik vermoed aan de hand van wat ik gelezen heb tot nu toe, dat 
morgen ondergetekende wel zal worden gekenmerkt als een van de linkse oproer
kraaiers, ja da,t men mij communist zal noemen. 

Wel nu, na wat ik de laatste dagen heb meegemaakt, zal ik dit ondanks allerlei 
principiële bezwaren toch als een erenaam aanvaarden. 

Verder wil ik wel mededelen, dat onze manifesten en bulletins inderdaad ge
draaid worden op de E. V.C.-persen, maar wat wilt u, ik herinner u aan de 
Barmhartige Samaritaan, en indien ons -thans een eerlijke hand wordt toegestoken 
om ons te helpen, aanvaarden wij die gaarne. 

Daarbij, indien u ons toe wilt zeggen dat onze manifesten en bulletins morgen 
op uw persen gedrukt mogen worden, met dien verstande dat wij even als thans 
het geval is volledig de inhoud kunnen bepalen, zullen wij daarvan gaarne ge
bruik maken." 

Na de succesvolle afloop de staking waarbij van alle kanten "De 
Metaal" (E.V.C.) dank werd gezegd voor de morele zowel als financiële 
ondersteuning, werd op de stakersvergadering nog het woord gevoerd 
door de redacteur van De Waarbeid te Rotterdam, die de betekenis van 
De Waarheid voor de strijd van de Wiltonarbeiders nogmaals uiteen 
zette. 

Lessen en tekortkomingen 

Deze beweging bij Wilton-Fijenool'd geeft ons belang,rijke ervaringen, 
n.l. hoe door de eisen juist en in overleg met en door de arbeiders te 
laten formuleren de eenheid van actie een feit wordt. Hoe door de een
hetdop het bedrijf het vakbewegingswerk gestimuleerd worot, hoe in 
de A.N.M.B. (N.V.V.) door actief optreden van de leden de dernoemtie 
in deze organisatie op een hoger plan kwam. Hoe de noodzaak van 
samenwerking vooral tussen N.V.V.-ers en E.V.C.-ers in de actie steeds 
duidelijker werd. De beweging, tot stakingsactie toe, wel'd een feit om
dat de eisen door de Wiltonarbeiders werden gezien als volkomen recht
vaardig en ze daarbij wisten dat de directie deze eisen onmidellijk kon 
inwilligen. 

Dat de eisen van de Wiltonarbeiders en de andere acties, zoals bij de 
A.D.M., de Hoogovens en andere Metaalbedrijven hun invloed op de 
C.A.O.-bespreking niet hebben gemist, is duidelijk. 

Vooral de A.N.M.B. (N.V.V.)-lei:ding kon zich alleen handhaven door 
er op te wijzen dat er straks bij de tot stand koming van de nieuwe 
C.A.O. heel wat uit de bus zou moeten komen. 

Op straffe van een nog groter verlies van de invloed op de massa, 
dorsten zij zich niet verder los te maken van de door de leden gestelde 
C.A.O.-eisen, waarbij de confessionele leiders zich uit concurrentie-oog
punt - verkiezingen - moesten aanpassen. 

De tekortkoming in deze actie is ongetwijfeld, dat de hele st,rijd, 
ondanks het feit dat De Waarheid goed reageerde en er enkele bedrijfs
kranten uitkwamen, in het algemeen toch te weinig voor de Wilton
arbeiders we!'d verdiept en in verbinding gebracht met de strijd voor 
de vrede, met de strijd voor een meer vooruitstrevende regering enz. 

Daar waar de eenheid van actie gesmeed is, waar de arbetders elkaar 
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beter hebben leren begrijpen in de strijd voor lotsverbeteringen moet 
de strijdeenheid verdiept worden! 

Om de strijd van de metaalbewerkers op een hoger plan te brengen, 
de strijd voor de vrede, de strijd tegen het acute gevaar van de Duitse 
herbewapening, de strijd voor opruiming van alle belemmeringen voorr 
de normale Oost-West handel, zullen de communisten in de bedrijven 
echter niet alleen moeten praten over de meer abstracte communisti
sche theorie, zullen ze vooral communistisch moeten handelen. 

Het is zaak, aan de hand van de feiten aan te tonen hoe bij hen op de 
fabriek of werf in de verschillende afdelingen de uitbuiHng wordt ver
scherpt, en niet als een algemene frase, doch aan de hand van direct 
aanwijsbare reële feiten, zoals de tijd die verleden jaar werd gegeven 
vcoor een werkstuk en die thans wordt gegeven. Het is zaak, op de 
hoogte te zijn van de voornaamste bepalingen der sociale wetgeving om 
onmiddellijk op te komen bij inbreuk daarvan door de werkgever. 

Het ac.tief optreden en organiseren van de actie voor dkecte verbete
ringen is een belangrijke taak van de communisten in de bedrijven. 

Het gewonnen en verdiende vertrouwen schept enorme mogelijk
heden om de sbrijd voor de vrede zowel als de strijd voor een vooruit
strevende regering met succes in de bedrijven aan de o11de te stellen, 
en dit had bij Wilton met veel meer kracht dienen te geschieden. 

Alles voor de volledige 6 % en 3 % 
De metaalbewerkers hebben een overwinning geboekt. Er zal echter 

nog veel strijd nodig zijn, zowel om de 3 als 6 % in alle bedrijven in het 
loonzakje te krijgen. 

AUe hens zullen aan dek gebracht moeten worden, vooral om ook in 
de Klein Metaal, waar de arbe1ders veel minde'r sterk georganiseerd 
zijn en moeilijker bijeen te krijgen, de verbeteringen van de Groot 
Metaal en de loonsverhogingen er door te k~rijgen. 

Hierbij zullen vooral de communisten een grote rol dienen te spelen 
op de bedrijven. 

De ontwikkeling heeft bewezen dat de oriëntatie van "De Metaal" 
(E.V.C.) op de grootste metaalbedrijven in het land, een juiste o~riën
tatie is geweest. 

Thans zal echter de zaak rond gemaakt moeten worden om er tezamen 
met de N.V.V.-ers voor te zorgen dat de loonsverhogingen er door 
komen in de gehele metaalindustrie, klein zowel als groot. 

Samenwerken aan de basis voor de inwilliging van de 3% evenals 
de 6 % is onmiddellijk mogelijk, dat bewijst het voorbeeld van de 
Wiltonactie. 

Op de basis van de strijd van de directe belangen is het thans mogelijk 
in de kernen, de ondernemingsraden, de tariefcommissies, de sociale 
fondsen eenheid van optreden tot stand te brengen. 

Deze eenheid van optreden, de samenwerking in deze organen, dient 
doorgezet te wo1:1den tot gezamenlijke vergaderingen ook buiten en in 
het bedrijf, van werkers en kaders van N.V.V. en E.V.C.; op deze wijze 
kan gekoerst wo:r>den op samenwerking tussen afdelingsraden en af
delingsbesturen. Dan zal er eenheid van organisatie volgen op de een
heid van actie in de metaalnijverheid, tussen N.V.V. en Et.V.C. 

FRANS BRANDSE 
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Naar een renaissance 

der Nederlandse jeugdbeweging 

In deze van lentebloesem doorgeurde Meidagen, waarin een eenzaam 
graf opnieuw één ogenblik pelgrimsoord van een gehele natie is en 
waarin de vlaggen weer fierder dan ooit in top gaan, dwalen de gedach
ten onwillekeurig af naar de Nederlandse jongeren, die goed noch bloed 
spaarden in de strijd tegen de Duitse bezetter, die in het verborgene hun 
organisaties weer opbouwden en die op die gedenkwaardige dag der 
vrijheid in het volle licht tr.aden. Vaak wel fysiek geschonden door 
honger en ontbering, maar vol vernieuwingsdrang en geladen met on
gekende energie. 

We herinneren ons de eensgezinde Jeugd Appèls op de Dam in Am
sterdam, op de Grote Markt in Haarlem ... en waar al niet! 

Het is lang geleden, maar vergeten zijn we ze niet. 
Het was een generatie, die in zijn jonge volwassenhe1d geloofd en 

geprezen werd met woorden, waarbij de volzinnen v'an de vurigste 
feestrede mat afsteken. 

Niet over deze jongeren toch willen wij nu schrijven. Zij hebben 
ruimschoots publiciteit gehad. Maar wèl over de generatie, die in de 
na-oorlogse j·aren is opgegroeid en nu haar rol zal moeten spelen. 

De jonge generatie van nu dus, die het arbeidsveld vormt voor de 
Nederlandse jeugdorganisaties. 

Bezinning op de eigen, specifieke problemen, wensen en gedachten 
van deze na-oorlogse jongeren is een vraagstuk van dwingende actuali
teit voor iedere jeugdorganisatie, die zich zelf nog recht van bestaan 
toe wil kennen. 

Men dient er open oog voor te hebben, dat vele jeugd-organisaties op 
gespannen voet verkeren met de generatie, waaronder zij hun werk 
willen verrichten. Vele kaderleden van verschillende jeugdorganisaties 
zijn het er met elkaar over eens, dat er een crisis bestaat in de Neder
landse jeugdbeweging. 1

) Deze crisis openbaart zich in het wegtrekken 
van de boven-16-jarigen uit de organisaties. Dit feit wordt geconstateerd 
in een rapport van een speciale commissie der A.J.C. 2

) en door ds N. 0. 
Steenbeek, voorzitter van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, die 
daarover schrijft: "De crisis manifesteert zich echter wel op het gebied 
van de leeftijd, de verdwijning van de boven-16-jarigen is aan de orde. 
Er heeft een ontzaggelijke verjonging plaats gevonden. Bijna kan men 
gaan spreken van kinder-organisaties. Uit een rapport van de gemeente 
Amersfoort over de situatie van de jeugd blijkt, dat de gemiddeltle 
leeftijd van de in de jeugd-organisaties participerende jongeren 14 jaar 
is. En hij voegt hier aan toe: "En hier zet ook juist de crisis in voor de 
organisaties, zowel technisch als inhoudelijk. Technisch, omdat op deze 

1) Het woord "jeugdbeweging" wordt hier gebruikt in algemene zin, samenvat
tend de verschillende typen van "vrije jeugdvorming". 

2) "Rapport ledenverloop", Wopke Roorda, "De Kern", leidersblad A.J.C., 26ste 
jaargang no. 2, blz. 26. 
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ARBEIDER 

In de bomen de planken zien 
En in de bergen de wegen 
In de kracht van het leven 
De leeftijd van kracht -
Het ijzer weven 
En de stenen kneden 
De natuur bewerken 
Haar talent besteden -
Arbeider zijn 

PAULELUARD 

Framo Mnsereel 

wijze er geen leiders en leidsters meer ter beschikking komen voor de 
juniores-groepen en inhoudelijk, omdat de gehele zin van de organisatie 
tot een vraag wordt". 1

) 

Inderdaad, de vmag, die zich aan de kaders en de leden van de ver
schillende jeugdorganisaties, vooral die,uit socialistische kring, opdringt 
is: Heeft ons werk nog zin? Is er nog perspectief voor de jeugdorganisa
ties? Maar zij kan alleen beantwoord worden, wanneer wij ons een 
juist beeld weten te scheppen van de oorzaken, die tot de bestaa:nde 
crisis hebben geleid. 

Er zijn zo een aantal factoren op te noemen, die het werk van iedere 

a) "De Jeugdbeweging" door N. 0. Steenbeek, "Wending", 10e Jaargang no. 
6/7, blz. 396 t/m 408. 
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jeugdorganisatie belemmeren en de pogingen tot uitbouw van de org~a
nisatie (waarvoor o.a. de kadervorming een voorwaarde is) bemoeilij
ken: de lange diensttijd, het veelvuldige overwerk, de gedwongen jacht 
,op diploma's enz. Ds Steenbeek zegt echter zeer terecht: "Maar deze 
dingen vol1Illen toch niet de hoofdoorzaak. Deze ligt dieper. Blijkbaar 
houdt de interesse voor de organisatie op, op de leeftijd, waarop de 
eigenlijke vragen aan de orde komen. Blijkbaar boeit op dit punt de 
organisatie niet meer. En dat zegt iets." 

Dat zegt heel veel, zo niet alles. 
Waar ds Steenbeek in zijn artikel een scherpe blik voor de realiteit 

en een ruime visie op het vraagstuk blijkt te bezitten, schrikt hij op dit 
punt echter voor de konsekwentie van z'n eigen redenering terug. Hij 
verzuimt de "eigenlijke vragen" te noemen, ze te zoeken zelfs! Hij laat 
de "eigenlijke vragen" voor wat ze zijn en gaat theo~retisch aan hert 
knutselen met andere vormen. 

Ds Steenbeek zegt, dat de jeugdorganisaties radicaal moeten veran
deren, indien zij nog bestaansrecht willen hebben, en wij zijn dat van 
ganser harte met hem eens. Maar de vel'andering, die hij voorstelt is 
niet zo mdicaal: zij heeft slechts betrekking op de vorm van het jeugd
werk. "Een veel meer open type van jeugdwerk", meent ds Steenbeek 
en hij denkt in dit verband aan het werk van organisaties als het 
A.M.V.J. (bekend o.a. door de Kersttournooien voor scholieren te Am
sterdam) en de Stichting Z. 0. Drente, die met haar experimenten nog 
in het begin-stadium is. Het enige radicale, wat daarin schuilt is de in 
feite failliet-verklaring van de jeugdorganisaties, die wezenlijk moeten 
en willen verschillen van de methodiek der jeugdzorg. 

Daarmee willen wij niet zeggen, dat de vormen van het jeugdwerk 
onbelangrijk zijn (met schade en schande hebben wij dit zelf in een 
organisatie als het A.N.J.V. moeten leren!), maar de beslissende factor 
voor vernieuwing in het jeugdbewegingswerk is het zeker niet. Dat is 
het luisteren en handelen naar de "eigenlijke vragen", waarmee de 
jonge genel'atie worstelt. Een worsteling, waarin de jeugdorganisaties 
welbewust partij zijn. 

Kenme,rkend is het oordeel van de reeds eerder genoemde A.J.C.
oommissie: "E1en bepaald ideaal schijnt in de jeugdbeweging meestal 
niet meer in het centrum van de belangstelling te staan". 

Jeugdbewe,ging zonder ideaal? Misschien! Generatie zonder idealen: 
ondenkbaar. De conclusie, die zich opdringt is, dat de idealen, die vaag 
in de organisaties gesteld, maar niet beleefd wo11den, niet overeenstem
men met de idealen, die onder de jongeren van vandaag leven, voor een 
deel waarschijnlijk onbewust. 

Een kader-conferentie van de A.J.C. heeft zich verleden jaar met het 
vraagstuk "Arbeid en Jongeren" bezi,g gehouden en uit de daar gehou
den inleiding door Jaap Steigstra •) blijkt, dat men in deze kring veel 
waarde hecht aan het geruchtmakende werk van de Oostenrijkse 
sociaal-democraat Karl Bednarik "De Jonge Arbeider van deze tijd -
een nieuw type".~) Bednarik is ongetwijfeld een scherp waarnemer, hij 

4) "De Kern", leidersblad A.J.C., 25ste jaargang no. 6, hlz. 128. 
0 ) "De Jonge Arbeider van deze tijd- een nieuw type", Karl Bednarik, uitgave 

erven J. Bijleveld 1955. 
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registreert voortreffelijk de gewoonten en gedragingen van een deel 
van de jeugd, vooral V'an diegenen, die met de naam "nozem" of "teddy
boy" aangeduid worden. Maar z'n psychologische verklaringen voor 
vele facetten van het leven der jonge generatie zijn wel zeer onaan
vaardbaar. Bednarik meent, dat er voor de arbeidersjeugd niet veel 
meer te veroveren is op sociaal gebied en hij proclameert de Welvaarts
staat, waarin het vooral aankomt op het kweken van een geestelijke 
elite onder de jeugd. Hij spreekt van arbeidersjongeren, die "vanuit hun 
klasse geëmancipeevd" zijn en hij doelt daarbij op een vervlakking van 
het klassebewustzijn, die ongetwijfeld ook in ons land hij bepaalde 
delen van de jeugd gesignaleevd kan woroen. 

Deze vervlakking van klassebewustzijn (die men overigens niet als 
algemeen kenmerk kan stellen) is zeker niet het gevolg van het feit, 
dat er geen sprake meer is van kl<;tssenstrijd of dat er op sociaal gebied 
niets meer te verwezenlijken V'alt. Zij is veeleer te verklaren uit de 
omstandigheid, dat in een aantal West-Eu:mpese landen (ook in ons 
land) de na~oorlogse generatie is opgegmeid in een periode, waarin de 
kapitalistische ovde er voor de oppervlakkige beoordelaar vrij solide 
en stabiel heeft uitgezien en waarin er geen sprake is geweest van 
grote, diep doordringende economische en sociale schokken. Maar méér 
nog doovdat de grootste en invloedrijkste klasse-organisaties der arbei
ders in steeds mindere mate klassestrijdorganisatie zijn geworden, ten
gevolge van de activiteit van hun leiders. Hiervan is ongetwijfeLd een 
nadelige invloed op de jeugd uitgegaan. 

Maar men mag dit niet overdrijven - men mag het niet veralgeme
nen, zoals Bednarik doet (hij ziet er iets positiefs in - "emanciperen"), 
en men mag er niet de conclusie aan verbinden zoals de Oostenrijkse 
schrijver in feite doet, dat de arbeidersjeugdorganisaties geen bestaans
mogelijkheid meer hebben. Ten eerste betreft deze vervlakking niet de 
arbeidersjeugd als geheel en ten tweede is zij geen duurzame factor. 

Maar daar komt nog iets anders bij. 
Voor de jeugd stelt zich niet alleen het vraagstuk van de klasse, maar 

ook dat van de generatie. 
De jonge generatie heeft zeer eigen problemen, die in de afgelopen 

tijd meer dan ooit door de algemene omstandigheden geaccentueero 
werden. 

Wie zou haar het recht ontzeggen om zich op eigen manier tot vol
wassenheid te ontwikkelen en om deze volwassenheid ook te kunnen 
beleven? Maar de werkelijkheid is, dat deze jonge generatie opgroeit 
in de dreigende schaduw van een atoomoorlog, in een periode van alge
mene militarisatie, die de toekomstplannen van vele jongeren ontwricht 
en de dreiging van een vernietiging van het pas-begonnen leven in zich 
draagt. Zij moet zich onbewust voeleYl als een generatie, die leeft in 
een smal niemandsland tussen twee walmende puinhopen: die van de 
tweede wereldoorlog en die van een als onvermijdelijk voorgestelde 
nieuwe oorlog. Het lugubere silhouet van de atoombom staat in de geest 
van deze jeugd gedrukt. 

Wie zou de jeugd het recht betwisten om zich te vormen tot goe~ 
vakmanschap, om zich geestelijk en lichamelijk ongestoord te kunnen 
ontwikkelen en om met eigen ogen de wereld te ontdekken (in Oost en 
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West)? Wie zou willen beweren, dat de jeugd niet het recht heeft haar 
eigen levensbeeld vorm te geven en te verwerkelijken? Maar de "koude 
oorlog" legt haar de last op van een onwezenlijke lange diensttijd, die 
anderhalf jaar van de kostbare jeugdtijd annexeert in naam van de 
"paraatheid", van een beklemmende woningnood, van gebrek aan sport
terreinen en turnzalen. De drang om de wereld te ontdekken, vrij en 
onbevangen, wordt ingedamd binnen de begrenzing van het Atlantische 
P~ct, en waar men een geestelijk openstaan zou moeten stimuleren be
vordert men bewustzijn-verenging. 

Dit alles vormt in wezen de spanning, die bestaat tussen het genera
tie-belang en de geLdende we11kelijkheid. 

Dit zijn "eigenlijke vragen", waarop de jeugd een antwoord zoekt en 
waa!'op de jeugd-organisaties niet het antwoord geven. 

Door de "koude oorlog"-koers te ondersteunen of door hem passief te 
ondergaan, zoals door een aantal traditionele Nederlandse jeugdorgani
saties is geschied, hebben deze organisaties zich eveneens in een positie 
begeven, die tegengesteld is aan de levensbelangen van de generatie, 
die zij willen vertegenwoordigen. 

De jeugd-idealen werden gedrild in het NATO-gelid en de organisa
ties werden in enig opzicht gelijkgeschakeld in de houding ten opzichte 
van de belangrijke vragen, daarbij inboetende aan eigen beginsel en 
aan eigen perspectief. 

De "koude oorlog" heeft ernstige schade toegebracht aan vele jeugd
organisaties en het ontbreken van verzet tegen deze koude-oorlog-koers 
heeft de verwijdering tussen organisaties en jeugd tot stand gebracht. 

Daarom zien wij de huidige crisis in de jeugdbeweging in de eerste 
plaats als een "koude oorlog"-crisis. 

Deze toestand bergt ernstige gevaren in zich voor de Nederlandse 
jeugd - zij schept het grijze, onaanlokkelijke perspectief van een te
leurgestelde en losgeslagen jeugd, van een a-politieke houding en van 
een sluipende demoralisatie, die zich uit in de geest van "pik maar mee, 
wat je kan van het leven, want hoe lang het duurt weet je niet". Z~j 
kan ook slechts de weg banen voor nieuwe aanvallen van de Romme
richting in de Nederlandse politiek, van de meest gevaarlijke voorstan
ders van de "koude oorlog", op de jeugd. De onder invloed van Romroe 
staande organisaties gebruiken het wapen van de traditie, maar vooral 
dat van het anti-democratische Mandement om hun organisaties in 
stand te houden en proberen van de crisis in de jeugdbeweging gebruik 
te maken om de jeugd willoos over te leveren aan hun gevaarlijke 
politiek. 

Deze on~democratische expansiedrang van een aantal oudere leiders 
in de verschillende katholieke organisaties manifesteert zich de laatste 
tijd duidelijk in de Amsterdamse wijkcentra, in het bizonder en in zijn 
scherpste vorm in het wijkcentrum Indische Buurt, waar zij het zuilen
systeem (door hen zelf officiëel voorgestaan) niet respecteren, maar
ook al vormen zij de kleinste minderheid in een buurt - proheren 
ancleren hun wil op te leggen en een overheersende positie in te nemen. 

De huidige crisis in de jeugdbeweging zal, indien zij niet gekeerd 
wordt, ook leiden tot een devaluatie van de jeugdorganisatie als een 
eminent opvoedingsinstituut, dat grote maatschappelijke betekenis kan 
hebben. 
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Gezien haar oorzaken kan men de crisis echter niet alleen opheffen 
door middel van wijzigingen in methodiek en vormgeving, doch slechts 
door als jeugdorganisaties de weg naar de eigen generatie terug te 
vinden. Hoe belangrijk en nuttig ongetwijfeld het ontwikkelingswerk 
en de culturele opvoedingsarbeid van de AJ.C. is en hoe verdienstelijk 
het uitgebreide "Youth-service"-werk van het C.J.M.V. en vele andere 
organisaties ook moge zijn, toch doovbreekt men hiermee de huidige 
inzinking niet. 

Deze kan en zal er komen, indien de jeugdorganisaties in Nederland 
zich gaan oriënteren op de wezenlijke belangen van de jeugd, zich een 
zelfstandig oordeel voorbehouden en in het licht van ieder afzonderlijk 
vraagstuk gaan beoordelen, hoe zij de jonge generatie het beste kun
nen dienen. 

Men zou zich de vraag kunnen stellen: Zouden de A.J.C. en de Nieuwe 
Koers niet een enorme weerklank hebben kunnen vinden als zij even
als bijvoorbeeld hun politieke vrienden in Frankrijk zouden gaan 
ijveren voor beperking van de bewapening en bijvoorbeeld de strijd 
zouden aanbinden voor verkorting van de diensttijd? 

Zou het C.J.M.V. niet een nieuwe, geestdriftige opgang hebben ge
had, indien het uitgaande van eigen normbesef, zou hebben geijverd 
voor het verbod van de atoomwapens en actieve stappen zou hebben 
ondernomen tot het behoud van de vrede? 

Zouden de jeugdorganisaties geen baanbrekend werk hebben ver
richt en geen enorme zuigkracht op de jeugd hebben kunnen uitoefenen, 
indien zij haar internationale traditie van broederschap niet zouden 
hebben laten overwoekeren door "koude oorlog"-opvattingen en het 
trefpunt zouden zijn gaan vormen tussen de jeugd van Oost en West? 

Natuurlijk wel. Het gaat niet om het prijs geven van eigen principiële 
opvattingen of om de ideologische achtergronden van het jeugdwerk te 
vervlakken, maar om een zelfstandige houding als jeugdorganisatie te 
bepalen en een zelfstandige taak op zich te nemen bij het beëindigen 
van de koude oorlog, waartoe thans alle mogelijkheid aanwezig is, en 
iedere stap te toetsen aan de vitale belangen van de jeugd. Het gaat 
erom de jeugd een nieuw en reëel perspectief te geven. 

Onlangs zei een A.J.C.-er, die zitting had genomen in een etherforum: 
"er is een renaissance in de jeugdbeweging nodig!" 

Deze ontwikkeling zal zich - daar zijn wij het mee eens - niet kun
nen voltrekken zonder een aanpassing van de vormen van het jeugd
werk bij de gesteldheid van deze tijd. Vaak ontbreekt de aansluiting 
van vorm en inhoud bij de interessen van de jongeren. 

G. van Leeuwen, jeugdpredikant in Den Haag, geeft daarvan een 
treffend voorbeeld: "Wat moet de jongen, die de hele dag - zoals ik 
een lid van een jeugdclub bezig zag - in de papierfabriek biercarton
netjes sloeg in een omgeving vol herrie, met een inleiding 's avonds over 
"arbeidsvreugde"? Wat moet een meisje, dat de hele dag in de choco
ladefabriek bonbons sorteert en dat 's avonds alleen maar naar bewe
ging verlangt, met een muziekavond met inleiding en discussie?" 6

) 

Wij dienen ons in de jeugdbeweging meer en beter te oriënteren op 

6) .,Om de jeugd of om de kerk", G. van Leeuwen, uitgave Daamen N.V. 1953, 
blz. 98. 
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de vraagstukken, die de jeugd interesseren- ook hij het opstellen v:an 
het lezingen-programma. In het A.N.J.V. doen wij de ervaring op, dat 
op de kernavonden voor verschillende problemen grote belangstelling 
bestaat, mi:ts de kost niet te droog is en gekruid wordt met levend. 
anecdotisch materiaal. Daarbij moet er voldoende ruimte zijn voor zelf
initiatief. Het is interessant, dat er op kernavonden, waar jongeren zelf 
over hun eigen beroep vertelden, niet alleen over de sociale, maar over 
de technische kant er van, veel interesse was. Ook het gezamenliJke 
filmbezoek en de daarop volgende discussie is vaak een methode, die 
in de smaak valt en grote waarde heeft. Maar we zijn het met ds van 
Leeuwen eens, dat het niet alleen en in hoofdzaak gaat om lezingen. 
E,r is behoefte aan gedifferentiëerd werk: hobby-clubs, volleybal- en 
turngroepen (waarbij in de jeugdbeweging de nadruk valt op het ont
spanningselement en het bindende karakter er van), onderlinge compe
t~ties op verschillend gebied en instuifavonden. 

De jeugdorganisatie toch moet een weerspiegeling zijn van het veel
zijdige leven van de jeugd, van haar algemene interesse, van haar vaar
dighetd en talent op verschillend gebied. 

Zeer terecht is het A.N.J.V. vroeger, zowel door eigen leden, als door 
jongeren van andere organisaties gekritiseerd om haar karakter van 
klein politiek partijtje. 

Waar dit gericht was tegen haar eigen stellingname in politieke 
vraagstukken, in haar kleur bekennen in de vraagstukken van de jeugd, 
wijzen wij die kritiek af. Maar, waar zij geldt de vormen van het werk, 
het ontkennen van het eigen, specifieke karakter van de jeugdorganisa
tie, hebben wij deze kritiek aanvaard en de opzet van het werk grondig 
gewijzigd. En deze wijziging is tenvolle juist gebleken. Zij heeft geleid 
tot grotere stabiliteit en heeft de aantrekkingskracht van de organisatie 
vergroot. De jeugdbeweging kan in haar stijl en opzet van het werk niet 
onveranderlijk blijven in een wereld, waarin zich grote veranderingen 
voltrekken en waar dit proces logische gevolgen heeft voor de levens
stijl van de jeugd zelf. 

Wij zien bij sommige jeugdorganisaties, o.a. de A.J.C., de neiging om 
dit wel te doen. Reeds enkele jaren is daar een commissie van vóór- en 
tegenstanders van moderne dansen aan de slag om advies uit te brengen 
over de vraag of modern dansen geoorloofd is in de jeugdbeweging. 
Maar de jeugd danst. En hoe? Het is dedans van deze tijd: de foxtrot, 
de samba, Engelse wals of tango. Naar ons gevoel: alleszins geoorloofd 
en zeer plezierig. 

Als er èèn vorm van organisatie is, die zich niet mag vastklampen aan 
oude traditie, aan vaste schema's en methodes, dan is het toch wel de 
jeugdbeweging, die onveranderlijk mee moet groeien met de tijd en met 
de gesteldheid van de jeugd- het goede daaruit kristalliserend, nieuwe 
stijlvormen accepterend en excessen bestrijdend. 

Natuurlijk kan men dit vraagstuk ook niet abstract bekijken. 
De jeugdorganisaties vangen veelal nog kleine groepen boven-16-jari

gen op, o.a. omdat de vormen van de jeugdorganisatie niet aangepast 
zijn bij hun belangstelling. Maar aan de andere kant worden de vormen 
van de organisatie niet aangepast, omdat de doorsnee-jongen of -meisje 
buiten haar rijen blijft. Interessante voorbeelden zijn op dit gebied te 
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zien in Frankrijk. In het afgelopen jaar hebben de Unie van Republi
keinse Jeugd van Frankrijk (zusterorganisatie van het A.N.J.V.) en de 
Socialistische Jeugd van Frankrijk in verschillende districten samen 
activiteit gevoerd voor verlaging van de diensttijd. Met deze campagne 
vergrootte de Socialistische Jeugd in zeer sterke mate de omvang van 
haar organisatie. Maar met het binnentreden van deze jongeren, gingen 
zich wijzigingen in de stijl van het jeugdbewegingsleven voltrekken. 
Dit is onontkomelijk in een organisatie, die de vrijheid geeft aan de 
jeugd om zelf te improviseren, zelf avonden op te zetten en allerhande 
activiteit te bedrijven. 

In Nederland is bijvoorbeeld het "Ons Huis"-werk in verschillende 
opzichten een goed voorbeeld van aanpassing bij de nieuw ontstane be
hoeften op het gebied van de vormgeving. 

De nieuwe levensstijl van de jeugd te aanvaarden, deze in een goede 
richting ontwikkelen is één van de taken van de jeugdbeweging. 

Nu meent ds Steenbeek, dat de jeugdorganisaties radicaal moeten 
veranderen en in feite over moeten gaan tot de methode van het open
jeugdwerk. 

Wij zijn dit slechts ten dele met hem eens. De traditionele jeugdbewe
ging, aangepast bij deze tijd, heeft zijn bestaansrecht en heeft zonder 
twijfel grote ontwikkelingskansen. Van de vastomlijnde organisatie
vormen, met zijn grote en kleine verplichtingen, gaat een vormende 
invloed uit. Zonder deze organisatie wordt het ook onmogelijk om op 
massale schaal jonge mensen actief te maken voor het verwezenlijken 
van de doeleinden van de organisatie, die vaak van zeer materiële aard 
zijn en waarvoor de jeugd de strijd moet aanbinden. Een andere zaak 
is, dat verschillende vormen van open-jeugdwerk door de bestaande 
jeugdorganisaties gehanteerd kunnen worden en als zodanig van grote 
betekenis zijn. Het organiseren van volleybal-competities, van toer
nooien voor bedrijfs- en buurt-voetbalelftallen, van massale kampen, 
van feestavonden en instuifavonden, die voor niet-leden openstaan, ver
groot het aanrakingsvlak van de organisatie met de jeugd, trekt pas
sieve leden binnen de kring van de activiteit en stelt geen bovenmatige 
eisen, waar deze in het geheel niet gesteld kunnen worden. 

Dit zijn verschillende vraagstukken, waarover een uitgebreide ge
dachtenwisseling tussen jongeren van verschillende organisaties bui
tengewoon nuttig kan zijn. 

Deze discussie is nodig om ook op dit gebied vooruit te komen. In dit 
opzicht stemmen vele problemen overeen en kunnen wederzijdse erva
ringen veel helpen. 

Het gesprek over de toestand van de Nederlandse jeugdbeweging is 
nu algemeen op gang. In gesprekken tussen leden van het A.N.J.V. en 
leden van christelijke en humanistische jongerenorganisaties, op de 
Odeon-gesprekken in Den Haag, in de jeugdpers - overal staat dit 
probleem in het middelpunt van de belangstelling. Met goed bedoelde, 
maar vaak van werkelijkheidszin gespeende enquêtes komt men niet 
veel verder. In het wisselvallige en vaak onstuimige jeugdwerk komt 
men niet veel verder met vragenformuliertjes. Wat te zeggen b.v. van 
een onderzoek naar de rol van de idealen in de jeugdbeweging, waar
van drs J. S. van Hessen naar aanleiding van bestudering van de 
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toestand van verschillende organisaties in de provincie Utrecht het 
volgende resultaat weergeeft: "Van de relatie tussen de 100 geënquê
teerden en hun :idealen kan worden gezegd, dat: 21 er nooit aan herin
nerd werden, 14 alleen door anderen, 28 alleen door zichzelf, 37 én 
door zichzelf én door anderen"7

). Met der.gelij ke geestelijke boekhouderij 
komt men niet verder. Het gaat om het gesprek over de algemene pro
blemen en verschijnselen. Maar ook daarbij dient men gedifferentiëerd 
te werk te gaan. Uit de kring van de gereformeerde jeugdbeweging 
verwijt P. C. Monster 8 ) aan ds Steenbeek, dat hij in zijn beoordeling 
de Gerefor:meerde Jeugdbeweging buiten beschouwing heeft gelaten. 
Wij voegen daaraan toe: dat is ook het geval met het A.N.J.V. Wij 
zeggen dit niet, omdat daaruit een gebrek aan erkenning spreekt, maar 
wel, omdat wij - overigens met alle bescheidenhe~d - willen opmer
ken, dat speciaal in het A.N.J.V. interessante bouwstoffen te vinden 
zijn v;oor de algemene discussie. 

In het A.N.J.V., vooral in Amsterdam, groeit de organisatie voort
durend en dat wil wel iets zeggen, wanneer men weet, dat het A.N.J.V. 
speciaal jongeren tussen 16 en 25 jaar binnen zijn rijen verenigt. Hoewel 
het A.N.J.V. zeer veel nadeel van de algemene uitwerking van de koude 
oorlog ondervonden heeft, vooral ook op materiëel gebied (weigering 
subsidie) en door de er tegen gevoerde boycot, heeft het A.N.J.V. stand 
gehouden en het heeft in de laatste jaren zijn ledental belangrijk kun
nen verhogen. De voornaamste oorzaak hiervoor ligt naar ons gevoel 
in zijn positie ten opzichte van de actuele vraagstukken van de jeugd 
en de wijzigingen, die het in zijn organisatievormen heeft gebracht. Om 
een algemeen beeld van de toestand te ver:krijgen zullen wij alle gege
vens zoveel mogelijk op tafel moeten leggen om gezamenlijk ons voor
deel ermee te doen. 

Het belangrijke, positieve van het huidige gesprek ligt in het feit, dat 
de jeugdorganisaties zich niet aansluiten bij het gekrakeel over "gede
moraliseel'de jeugd", over slechtheid en ontaarding bij onze jonge 
generatie. 

Wij hebben vertrouwen in deze generatie en durven zonder aarzeling 
op haar van toepassing brengen, wat prof. Huizinga in 1935 over de , 
toenmalige jeugd schreef: 

,.Het is zijn overtuiging, dat de nu jonge generatie in geschiktheid voor 
het moeilijke leven niet achterstaat bij die welke voorafgingen. Al de los· 
making van banden, verwarring van gedachten, verstrooiing van aandacht 
en verplaatsing van energie, waaronder deze ,generatie opgroeide, heeft 
haar niet zwak, noch traag, noch onverschillig gemaakt. Zij schijnt open, 
ruim, spontaan, vaardig tot genieten maar ook tot ontberen, snelberaden, 
moedig en van grooten zin. Zij i.s lichter geschoeid dan de vroegere 
waren". o) 

Deze jeugd is het, die ons werk zin en perspectief geeft. 

JOOP WOLFF 

7) ,,Jeugdbeweging in vijfvoud", drs J. S. van Hessen, uitgave Van Gorcum 
1954, blz. 91. 

s) "Over de Jeugdbeweging" door P. C. Monster, "Schering en Inslag", 5de jaar· 
gang n.o. 2, blz. 33. 

o) ,,In de schaduwen van morgen", prof. J. Huizinga, achtste druk blz. 181, uit· 
gave Tjeenk Willink & Zoon. 
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REMBRANDT 
het genie in zij:n tijd 

Aan "Goud en schaduw"*) dat deze maand ter gelegenheid van 
de Rembrandt-herdenking bij Pegasus verschijnt, ontlenen wij hier
onder het eerste, en grootste gedeelte van het opstel van H. L. C. 
Ja f f é, adj.-directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam. 

In het jaar, waarin Nederland en heel de wereld de 350ste verjaring van 
Rembrandt's geboortedag herdenkt, is het goed zich te bezinnen op de betekenis, 
die Nederlaud's grootste schilder te midden van zijn eigen tijd heeft gehad. De 
herdenking van een der grootste figuren uit Nederland' s nationale geschiedenis 
wordt zinvoller en rijker aan betekenis als wij, een latere generatie, niet volstaan 
met bewondering, doch als wij moeite doen onze bewondering voor Rembrandt 
te verdiepen door een zuiverder begrip voor zijn werk en zijn daad. 

Wij kunnen thans Rembrandt niet meer zien - en zeker niet begrijpen - als 
het grote eenzame genie, dat als een komeet aan de vaste sterrenhemel verscheen, 
zonder verband met de andere stralende planeten aan de hemel der XVIIe eeuw. 
Onze geschiedopvatting laat een dergelijke naïef-romantische zienswijze niet meer 
toe: wij zien Rembrandt als de hoogste, de verheven top in een bergketen van 
schilders en kunstenaars, een keten, die door heel onze XVIIe eeuw heenlocpt. 
Maar ook het land bezijden de bergen, de hellingen en vlakten, heeft op de kaart 
der Gouden Eeuw een grote betekenis gekregen, nu het ons er om te doen is het 
patroon van deze eeuw te begrijpen, de eeuw, waaruit het genie Rembrandt is 
voortgekomen. Rembrandt's genie, zijn persoonlijkheid, heeft de grote diepte en 
kracht gegeven aan zijn werk - een diepte en kracht en vooral een menselijkheid, 
die ons, na drie eeuwen, nog zo geheel kan ontroeren; zijn eeuw - d.w.z. het 
maatschappelijke bestel van zijn tijd - heeft echter de aard van Rembrandt's 
werk bepaald. Het zou een miskenning zijn van Rembrandt's genialiteit om bij de 
herdenking van zijn geboortedag zijn tijd, zijn land en de maatschappij waarin hij 
was geworteld, buiten beschouwing te laten. Want van een - wonderbaarlijk 
schijnende - bloei van heel Nederland in de XVIIe eeuw is Rembrandt de 
schoonste bloem. 

De eerste kiemen van deze bloei werden reeds zichtbaar omstreeks het midden 
der XVIe eeuw. Toen - tegen het einde van de regering van keizer Karel V -
begon in Nederland de overgang van een feodaal bestel naar een burgerlijk tijd
perk; de machtigen van weleer zagen hun macht tanen en een nieuwe groep der 
bevolking, de burgerkooplieden, wonnen steeds meer aan betekems en invloed. 
De adel - vooral de lagere - verloor gaandeweg zijn maatschappelijke plaats: 
het landbezit bracht hem niet meer voldoende op om zijn dure levensstijl te be
kostigen en de grote prijsstijgingen - voora! van graan en andere geïmporteerde 
goederen - deden de invloed van de adel nog verder achteruitgaan. Een niet 
onbelangrijk gedeelte van de adel leefde dan ook van onverbloemde roof, een 
ander van de toen gangbare vorm van indirecte roof: de krijgsdienst. 

*) Theun de Vries, H. L C Jaffé, Jaromir Sip: Goud en schaduw, 3 opstellen over 
Rembrandt en zijn tijd. 30 pag. illustraties, waaronder 9 4-kleuren reproducties van 
werk van Rembrandt en zijn tijdgenoten. Prijs f 8.90. 

Het opstel van Jaromir Sip publiceerden wij in Mei 1955. (Red. P. & C.). 
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Ook de kerk zag haar maatschappelijke positie minderen: wel had zij nog een 
zeer groot bezit aan grond en bos en kon zij jaarlijks op hoge inkomsten uit 
pachtgelden en kerkelijke penningen rekenen, doch haar sterke wereldlijke macht 
was in Nederland aan het wankelen geraakt. Niet alleen de Reformatie, maar ook 
de overdracht der wereldlijke macht door de bisschop van Utrecht aan keizer 
Karel V ( 1527) is daarvan de oorzaak geweest. Tegenover deze twee groepen 
van oude machthebbers .- de adel en de geestelijkheid - kreeg een kleine kring 
van rijke burgers in de jaren om het midden der XVIe eeuw een steeds grotere 
invloed op de zaken van het land. Deze rijke burgers - kooplieden en reders -
hadden met grote ondernemingslust en voortvarendheid weten te profiteren van 
de nieuwe mogelijkheden voor de handel, die door de ontdekkingsreizen waren 
ontstaan: voor de Nederlandse zeelieden, die tot die tijd hoofdzakelijk kustvaar
ders waren, lag nu de wereld open, met al haar rijkdommen. 

Tegenover deze - oude en nieuwe .- machthebbers stond de meerderheid der 
bevolking .- de boeren en de arbeidende stadsbevolking, de ambachtslieden en 
hun gezellen .- zonder enig bezit, zonder enige invloed. De boeren konden van 
de opbrengst van hun grond nauwelijks meer leven en velen hunner trokken, ver• 
lokt door de groter lijkende kansen, naar de stad. En in de steden voelden de 
ambachtslieden een zelfde gebrek: het product van hun handenarbeid kon niet 
meer concurreren met import en de voortbrengselen van de ontluikende manu
factuur. Vele bekwame werklieden zagen zich bovendien door de streng gesloten 
ordening der gilden van werk en bestaansmogelijkheden verstoken. Een meerder
heid van het Nederlandse volk leed toen gebrek .- vaak zelfs barre armoede -
en had daarom ruimschoots reden tot de ontevredenheid, die aan opstandigheid 
voorafgaat. 

Dat deze opstandigheid tenslotte in de vorm van een godsdienstige strijd uit· 
barstte, mag ons thans niet verwonderen. Het denken en voelen der XVIe eeuw 
was immers zo zeer doortrokken van godsdienstige ideeën, dat iedere handeling 
toen godsdienstige vormen moest aannemen. De eerste opwelling van de opstand 
draagt dan ook een volledig religieus karakter: de beeldenstorm. Maar daarom 
lagen de drijfveren van de opstandigheid toch in hoofdzaak niet op godsdienstig 
gebied, zij vonden er alleen hun uiting. De werkelijke grond der ontevredenheid 
en opstandigheid bleven de sociale en economische misstanden. Daarom wendde 
de adel - die oorspronkelijk de kant van de reformatie had gekozen in de hoop 
om in de strijd tegen het Spaanse gouvernement in Brussel weer tot macht en ' 
invloed te komen .- zich na de beeldenstorm van de opstandelingen af. Pas toen 
.- door de beeldenstorm .- de Spaanse druk straffer begon te worden en toen 
de belastingdruk - de !Ode penning - de rijke burgers en heel d2 bevolking in 
het dagelijks onderhoud bedreigde, brak de opstand echt los. Toen pas bleek de 
opstand e.en zaak van de vrijheid der Nederlanden te zijn - het godsdienstige 
karakter bleef echter de strijd tot het einde van het Bestand zijn kleur geven. 

De burgerij had de leiding in de strijd tegen het Spaanse feodale bewind. Toen 
Willem van Oranje in Delft zijn kwartier vestigde, waren er uit zijn omgeving 
en onder zijn raadgevers nauwelijks leden van de adel. maar des te meer burgers 
en reders. En deze burgers traden op als vertegenwoordigers van alle tot nu toe 
van zeggenschap uitgesloten groepen: zij eisten voor hun verlangens algemene 
geldigheid op. En met hen mee streden de ambachtslieden uit de steden, de boeren, 
de zeelui, die de kern vormden van het legertje der Geuzen. 

De opstand was tot een strijd om de vrijheid geworden - een strijd van de 
burgers tot eigen ontplooiing. En zo richtte deze strijd zich dan ook tegen al de 
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knellende bepalingen van een feodaal bewind, die deze ontplooiing in de weg 
stonden. De jonge burgerij besefte, dat de beperking der geloofsvrijheid evenzeer 
deel uitmaakte van het feodale bestel als de belastingdruk en handhaving van 
het gildewezen - en daarom trok, met de burgerij - heel het volk te velde tegen 
de resten van het feodale bewind en het schreef de vrijheid in zijn vaandels. 

Zeker, deze vrijheid kende ook vele beperkingen; het was een vrijheid, die de 
opkomende burgerij voor haar eigen toekomst nodig had. Maar dat neemt niet 
weg, dat de burgers ook voor anderen vrijheid brachten en dat hun strijd voor 
vrijheid van het onderzoek en verbreking van de theologische banden der weten~ 
schap, een grote winst betekende voor het gehele volk. Het sprekendste - en 
het belangrijkste - voorbeeld van deze opvatting der vrijheid is wel Hugo de 
Groot's ,.Mare Liberum" van 1609: hier werd, in het belang der handelslieden en 
reders de vrijheid der zeeën opgeëist, de vrijheid van scheepvaart, die de Neder~ 
landse zeelui het uitzicht opende op ongekende winsten en voordelen. De vrijheid 
der zeeën is, voor heel het burgerlijk tijdperk, ook buiten Nederland een van de 
grondslagen geworden van een nieuwe internationale rechtsorde. 

Maar de eenheid van het volk bleef beperkt tot de jaren van de felste strijd. 
Al vóór het 12~jarig Bestand (1609-1621) hadden de rijke burgers de macht 
stevig in handen genomen. Zij hadden hun organisaties geschapen, die deze macht 
nog verder konden uitbuiten: de Oost~ Indische en de West~ Indische Compagnie 
werden gesticht, in 1608 reeds ontstond de beurs te Amsterdam (dus 40 jaar vóór 
het nieuwe stadhuis) en in 1609 de Wisselbank. Amsterdam, toen de rijkste stad 
van het land, werd hoe langer hoe meer het centrum van handel en geldwezen. 
Tijdens het Bestand en vooral door de uitbreiding van de oorlog tot heel het 
vasteland van Europa (1618) had de handel immers een nog grotere kans ge~ 
kregen. En toen Prins Maurits .,de wet verzette", kon hij wel andere personen 
op de belangrijke posten van het stedelijk bestuur zetten, aan de maatschappelijke 
samenstelling der stadsbesturen kon hij niets veranderen; andere rijke burgers 
werden burgemeesters, maar rijke burgers bleven er. 

In het eerste kwart der XVIIe eeuw kregen de gezeten burgers, de handels~ 
lieden en reders de macht in handen. In de volgende 25 jaren zetten zij zich vast 
in deze macht: de kring van rijke burgers, die de ambten en de invloed bezat, 
stond in het begin der eeuw nog open voor .,nieuwelingen", voor burgers dus, die 
door hun voortvarendheid die rijkdom hadden verworven, die hen ook een zeker -
recht en een aanspraak op zeggenschap en macht bracht. In het tweede kwart der 
XVIIe eeuw sluit de nieuwe groep der machthebbers zich naar buiten af: het was 
nu onmogelijk geworden om in deze besloten kring binnen te dringen. Deze omme~ 
keer voltrekt zich in de jaren omstreeks 1642, toen ook de staatkundige positie 
der V er enig de Nederlanden ten opzichte van de andere landen van Europa een 
vast omschreven vorm begon te krijgen. Deze ommekeer betekent dus, dat de rijke 
burgers zich thans keren tegen hun voormalige medestrijders, die zij van elke 
invloed op de zaken van de staat en van elke macht uitsluiten: de bestuurscolleges 
der XVIIe eeuw zijn immers nooit door verkiezingen samengesteld, doch door 
coöptatie, d.w.z. door aanvulling volgens de keuze der zittende leden. Maar de 
eerste tekenen van deze verandering zijn al eerder aan te wijzen en de belang~ 
rijkste feiten, o.a. de buitengewone bloei der O.I. Compagnie, dateren reeds uit 
de jaren omstreeks 1630. Men mag dan ook niet vergeten, dat in de 60 jaren sinds 
het uitbreken van de opstand een enorme wijziging in het leven had plaatsgevon~ 
den: een overgang van ambacht en handel, die aan plaats en traditie waren ge~ 
bonden, tot een overheersing van het handelskapitaal, van het geldwezen, het 
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credietstelsel, iets, wat in het XVIe--eeuwse Nederland nog nauwelijks bekend 
was. De kans tot de enorme uitbreiding van de handel en het maken van buiten· 
sporige winsten was gegeven door de uitbuiting van de koloniën, en tevens door 
de zwakte der meeste andere Europese landen in deze jaren. Maar de voort· 
varendheid, de ondernemingslust van de jonge Nederlandse burgerij wist van het 
samengaan dezer feiten danig profijt te trekken. De ommekeer openbaart zich ook 
duidelijk in het beeld der Nederlandse steden: Alkmaar, Leiden, Haarlem, steden 
die in het begin van de opstand een belangrijke rol hebben gespeeld, werden op de 
achtergrond gedrongen en zijn niet in staat tot belangrijke uitbreiding; zij behou
den het karakter van het oude, in principe nog Middeleeuwse stadsbeeld. Amster· 
dam is het type van de nieuwe stad: het uitbreidingsplan - een uiting van de wil 
der handelslieden om de vleugels wijd uit te slaan - is immers reeds in 1612 
opgevat en omstreeks 1657 voltooid. Het is deze stad, waarheen Rembrandt in 
1637 van Leiden uit verhuist. Na 164:8 wordt het nieuwe stadhuis tot symbool 
van de macht en de glans van Heren Regenten - een macht en een zelfbewustzijn 
zó groot, dat zij niet wilden gedogen, dat de toren der Nieuwe Kerk, het huis des 
Heren, hoger werd dan de koepel van hun stadhuis - het huis der Heren. 

De opstand - de strijd om bevrijding van het Spaanse juk, maar ook om vrij· 
heid tot eigen ontplooiing - had nieuwe mensen aan de top gebracht: de rijke en 
voortvarende burgers van Nederland, vooral van Holland. Maar de strijd had 
Nederland ook tot een belangrijke mogendheid in Europa gemaakt: heel het vaste 
land keek op naar dat kleine land, dat met zijn bevolking va1.1 amper een miljoen, 
en met zijn enorme ondernemingslust, de handel en het geldwezen van heel de 
wereld beheerste. De overgang van het feodale stelsel naar een heerschappij der 
burgers betekent voor Nederland een enorme verruiming van de horizon, een 
opdoemen van talloze nieuwe verschijnselen en verhoudingen. Inderdaad moet 
men spreken van het ontstaan van een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe wereld, 
die door de burgers was geschapen en nu tevens ontdekt. Zij maakt het onderwerp 
uit van de nieuwe XVIIe eeuwse schilderkunst en het werk der schilder behoort 
als noodzakelijk onderdeel bij de .. Opkomst der Verenigde Nederlanden", waar
van wij de maatschappelijke en economische kenmerken hebben geschetst. De bloei 
der Nederlandse schilderkunst is juist zo sterk verbonden met de politieke, maat
schappelijke en economische bloei van het land, omdat haar werk aansloot bij -
en vaak zelfs voortkwam uit - een vraag van de kunstbezitters, de kunstliefheb
bers en kunstbeschouwers. Dat nu waren juist de burgers, die het land tot bloei 
hadden gebracht. En de schilderkunst der Gouden Eeuw moet stellig ook worden 
onderzocht uit het oogpunt van de opdrachtgevers en de kopers van de toen
malige schilders, uit het oogpunt van de burgers, die door hun vraag de aard van 
de kunst dier eeuw mede hebben bepaald. Zij wilden het beeld zien van de nieuwe, 
prachtige werkelijkheid, waar zij trots op waren. 

De taak, die de XVIIe-eeuwse schilders zich gesteld zagen en die zij met geest
drift aanvaardden, was de ontdekking en de beschrijving van die nieuwe werkelij· 
heid, die nieuwe wereld, waar iedereen vol van was. De nadruk moet liggen op 
het woord ontdekking, want te veel meent men nog, dat de schilders van dit 
tijdperk zich ertoe bepaalden, de feiten van de omgevende werkelijkheid op te 
tekenen. Zij deden meer - zij ontdekten het gezicht van de nieuwe werkelijkheid, 
zij schiepen het beeld van dingen, die tevoren in het oog der mensen nog nièt 
bestonden. Maar zij deden hun werk in volle aanvaarding van de nieuwe werke
lijkheid, in trots en blijdschap over al het nieuwe en ongeziene. De kunst der 
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pioniers van handel en scheepvaart - Frans Hals, Jan van Goyen, Salomon van 
Ruysdael - is bij uitstek realistisch. 

Voordat wij echter de kunst der vroege XVIIe eeuw verder onderzoeken, 
moeten wij een belangrijk feit vastleggen, dat deze kunst kenmerkt: het realisme 
der vroege XVIIe eeuw is overwegend portretkunst. En wel portretkunst in de 
wijdste zin van het woord: het portret legt niet alleen de trekken en individuele 
kenmerken van mensen en hun gelaat vast, doch evenzeer van huizen, schepen, 
dieren en de verschillende dingen van alle dag. De schilderkunst aanvaardt en 
verwerkt de nieuwe werkelijkheid in haar volle omvang. 

Is het niet deze volledige aanvaarding van de nieuwe werkelijkheid, de over~ 
gave en de belangstelling voor ieder voorwerp, die de vroege stillevens zo pak~ 
kend en zo ontroerend doet zijn? Een citroen, een Chinese kom, een stel kruiden, 
uitgestrooid op de tafel van een stilleven van Heda, dat waren toen kostbaar~ 
heden, die met gepaste trots geportretteerd werden als dingen, die de burgers door 
hun ondernemingsgeest hadden verworven en die belangrijk waren voor hun he~ 
staan, hun rijkdom en hun macht. De tulpen, die op de vroege bloemstukken 
verschijnen, roepen de gedachte op aan de tulpenhandel, een uiterst profijtelijke 
geldspeculatie, die in deze jaren in zwang was. 

Het is echter niet alleen de trots, die reden is van dit zo portrettieve realisme, 
het is ook het feit van het bezit, van het persoonlijke eigendom van de burger. 
Daarom de uiterst nauwkeurige uitbeelding b.v. van schepen: op een schilderij 
van Vroom, dat de vloot der O.I. Compagnie in de haven van Amsterdam voor~ 
stelt, is ieder schip met die portrettieve trouw weergegeven, die men anders alleen 
in de beeltenis van mensen zou verwachten. Maar een schip was een waardevol 
bezit en om de betekenis van dit bezit voor de handelslieden verdient het schip 
ook de bijzondere aandacht, die de schilder eraan besteedt. Deze aandacht en de 
nauwkeurigheid van het portret zal hem de goedkeuring hebben bezorgd van zijn 
opdrachtgever, de reder of handelsman. 

Het portret in de eigenlijke zin - het portret van de mens - stelt andere 
problemen, want hier bestond een traditie, die verband hield zowel met de op~ 
dracht, als met het onderwerp en zijn vormgeving. Het portret van de mens is 
niet - zoals het stilleven en het schepenstuk - pas in de XVIIe eeuw opgeko~ 
men, het houdt ook geen verband met het bedrijf der burgers en handelslieden. 
Het vroegste Nederlandse portret dat wij kennen -de beeltenis van Lijsbeth van 
Duivenvoorde, omstreeks 1420 - is ontstaan uit een opdracht, die uit het bij.~ 
schrift van het portret op een spreukband duidelijk is af te lezen: de regels luiden: 
"Nu verdriet langer te hopen (wie is't die syn hert houdt open)". En zulke 
portretten - huwelijksadvertenties! - komen ook in de XVIIe eeuw nog veel~ 
vuldig voor. Meestal is, na het huwelijk, het portret van de echtgenoot als pendant 
erbij gevoegd. Maar in de 15de en 16de eeuw komt het portret van mensen toch 
vooral in ander - en wel in godsdienstig - verband voor: in de rol van stichters 
op religieuze schilderijen. In het midden zit de Madonna met het Kindeke Jezus, 
ter weerszijden staan heiligen en een der heiligen stelt, met een hoofs gebaar, de 
knielende stichter aan de Madonna voor. Dit soort van portretten, waar de heel~ 
tenis van een mens in een religieus g.eheel is (in) gevoegd, verdwijnt omstreeks het 
einde van de XVIe eeuw, in een tijd, waar ook de andere aspecten van het leven 
bevrijd werden uit de banden van de religie: men vond het niet meer nodig zich 
op deze wijze de weg naar het hemelrijk te effenen. De nieuwe weg naar de hemel, 
die in de portretten zichtbaar wordt, is een duidelijke uiting van het zelfbewustzijn 
der opkomende handelslieden: die weg is de weg der weldadigheid (het "wel" be~ 
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steden van het bij elkaar gebrachte geld): op menig laat~ 16de~eeuws schilderij ziet 
men regenten of regentessen van weeshuizen e.d. brood of kleren uitdelen aan 
de wezen - en hier zijn de portretten der regenten met grote nauwkeurigheid ge· 
schilderd. Het zijn beeltenissen van de burgers, de nieuwe mensen. 

Nog op een ander soort schilderij verschijnen deze nieuwe heren: op de schut· 
tersstukken en andere groepsportretten; deze schilderijen zijn werken, die even· 
eens op een traditie voortbouwen. Maar de traditie heeft, door de nieuwe heren, 
een andere zin gekregen: hier kon de groep van rijke burgers en regenten gesloten 
naar buiten treden, door het geven van een grote - en vrij dure - opdracht aan 
een schilder. Begonnen als vrij droge opsomming van portretten, heeft het corpo
ratiestuk zich ontwikkeld tot een werkelijk groepsportret, als in de schutters
stukken van Frans Hals: de overlieden van de schutterscompagnie zijn om een 
feesttafel vergaderd met die natuurlijkheid van een groep, die zich zont in het 
gevoel van eigen succes en haar trotse zelfvertrouwen gaarne aan anderen 
vertoont. 

Meer nog dan de ontwikkeling van het groepsportret houdt de sterke groei van 
het portret van de enkeling verband met de opkomst der burgerij: in de 15de en 
16de eeuw kennen wij slechts vrij weinig portretten van enkelingen en dan nog 
vooral van vorsten, hoge geestelijken e.d.; de XVIIe eeuw brengt een vloed van 
individuele portretten voort. Een portret wordt altijd geschilderd in opdracht, en 
die opdracht moest een aanleiding hebben, want een portret is duur. Zo zijn de 
meeste portretten ontstaan naar aanleiding van een belangrijk feit in het leven 
van de voorgestelde. Een werkelijk belangrijk feit: - niet zoals vandaag een 
70ste verjaardag -,. maar een burgemeesterschap, de benoeming tot een hoog 
ambt, een feit dus, dat maatschappelijke betekenis had. Voorafgaande generaties, 
die een ambt hadden bekleed, hadden in de kerk of het stadhuis hun wapen in 
een raam doen aanbrengen. Deze nieuwe mensen hadden geen wapens. Zij lieten 
in het stadhuis, of elders, hun portret achter, hun evenbeeld als mens, als vertegen· 
woordiger van een nieuw geslacht. Zo is ons die hele reeks van portretten over· 
geleverd, waarin de schilder met toegewijde trouw juist dat vasthield, waar het 
om ging: de gelijkenis van de persoon, getooid in ambtsgewaad, maar ondanks 
die plechtige tooi toch vooral de energieke, kordate koopman, de overwinnende 
burger. Een portret uit het begin der 17 de eeuw is niet zo zeer de beeltenis van 
de burgemeester of de professor, maar dat van de nieuwe Nederlandse mens. En 
het realisme van de schilder brengt juist dit feit naar voren: de nadruk wordt niet 

1 

gelegd op de uitwendige tekenen van waardigheid, op décor of étiquette, er is geen ' 
achtergrond van architectuur of van legende - in het middelpunt staat heel ge· 
woon (maar voor het eerst gewoon, en daarom zo heel bijzonder!) de mens. 

In de portretten van mensen, van schepen en van voorwerpen hebben wij de 
schilders der 17de eeuw gezien als beschrijvers van de nieuwe werkelijkheid, van , 
de nieuwe mens. Haast al deze werken zijn ontstaan uit een opdracht. En waar 
het de burgerlijke opdrachtgevers om ging, was niet in de eerste plaats KUNST, 
maar de beeltenis van iets, wat voor hem en zijn gelijken, de burgers, betekenis 
had: de beeltenis van een mens, een schip, een handelswaar. En in het geven van 
deze beeltenis muntte het realisme der Nederlandse schilders uit; zij waren he· 
schrijvers van de nieuwe werkelijkheid, de vertolkers tevens van de trots der 
overwinnende burgers. 

Maar de landschapskunst der vroege 17 de eeuw toont, dat deze schilders niet 
alleen beschrijvers waren van hun werkelijkheid en hun tijd, doch dat zij ook 
ontdekkers waren van een nieuwe wereld; ontdekkers, die tot nog toe ongeziene 
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beelden uit de werkelijkheid voor hun tijdgenoten wisten vast te houden. 
Het landschap, als zelfstandig onderwerp in de schilderkunst, had namelijk tot 

het begin der 17de eeuw nog n~et bestaan. En wij gaan zeker niet te ver, als wij 
aannemen, dat het ook niet bestond in het bewustzijn van het volk. Men zag niet 
alleen de schoonheid van het land niet, men werd zich nauwelijks bewust van het 
bestaan ervan als werkelijkheid: men zag velden, men zag bossen (die men on~ 
veilig en benauwend vond). maar men zag geen landschap. Het landschap in de 
Nederlandse schilderkunst was in de 15de en de 16de eeuw slechts een achter~ 
grond, een coulisse, waarvoor zich de scènes uit de Bijbel afspeelden. Ook in het 
werk der grootste meesters werd zulk een landschap gecomponeerd volgens een 
vaststaand schema: bruine voorgrond, groene middengrond en blauw, bergachtig 
verschiet. Het was nooit een Hollands landschap, maar iets wat men terecht 
noemt een fantasie~landschap, samengesteld uit herinneringen en recepten. Bergen, 
bossen, rivieren, steden kwamen er op voor als tekens, als symbolen, om de 
grootsheid der schepping op te roepen. Deze landschappen kwamen voort uit een 
Middeleeuwse traditie: op religieuze schUderijen en op voorstellingen van de jaar
getijden in de getijdenboeken komen zulke landschappen telkens voor. 

Nu voor het eerst ontstaat een realistische landschapskunst, d.w.z. thans voor 
het eerst wordt de mensen het beeld van hun eigen land voor ogen gesteld Want 
het land had een andere betekenis voor het Nederlandse volk gekregen: ook de 
grond was bevrijd, hij was vrijgemaakt uit de bindingen van de feodale eigendom. 
Hij was ,.hun" land geworden .....- het land van boeren en burgers. Tal van nieuwe 
vormen der landschapskunst ontstaan in enkele jaren tijds: het gezicht op de stad 
- die nu voor de burgers .,hun" stad was geworden en niet meer de stad van de 
bisschop of de feodale heer .....- dat Van Goyen in zijn prachtige gezichten op 
Nijmegen, op Rhenen heeft ontdekt; maar naast hem ontdekken andere schilders 
het karakter van het Hollandse landschap: de stranden, de grote rivieren, de 
duinen, de lucht van Nederland. De nieuwe maatschappelijke vormen van het 
burgerlijke tijdperk, die hun grond vinden in economische veranderingen, hebben 
zo een eigen Nederlandse landschapskunst doen ontstaan .....- de eerste realistische 
landschapskunst in de geschiedenis der kunst. De kunstenaars, die deze lan~ 
schapskunst schiepen, behoorden tot de generatie der pioniers .....- de generatie, 
die ook de Nederlandse handelsmarkt had opgebouwd. 

De volgende generatie brengt de volle ontplooiing van Nederlaud's macht en 
glans, waarvoor de pioniers de basis hadden gelegd. Het is de tijd tussen 1630 en 
1645, het hoogtij der nieuwe burgerij, die zich thans in het onbelemmerd genot 
weet van haar overwinning. De Oost~ en West~Indische Compagnie brengen 
enorme winsten op, de gelden vloeien binnen, Amsterdam wordt de belangrijkste 
stad van de wereldhandel en het middelpunt van het geldwezen. De rijkdom en de 
welvaart brengen een duldzaamheid jegens andersdenkenden mee, die zelfs door 
de Dordtse Synode niet kan worden gebroken: uit deze eeuw dateert de massale 
immigratie van Portugese Joden. ledere handelsman was gewend risico's te lopen 
en op eigen verantwoordelijkheid te handelen; daarom moest men ook een ander 
deze vrijheid laten, zelfs op religieus gebied. De economische belangen gingen 
trouwens hoe langer hoe meer overwegen boven religieuze twisten: uit deze tijd 
dateert Nederlaud's verbond met de Turken. Men hield zich in Amsterdam trou~ 
wens niet bij voorkeur bezig met dogmatische haarkloverij, men had iets beters 
te doen: geld te verdienen en te werken aan alle mogelijke onderzoek, dat ertoe 
moest dienen de macht van de mens over de natuur en de rijkdom der burgers te 
vergroten. In 1'632 werd de Amsterdamse Universiteit gesticht, uit hetzelfde jaar 
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dateert Rembrandts ,.Anatomische les van dr. Nicolaas Tulp". Dit schilderij -
Rembrandts eerste grote opdracht - mag worden beschouwd als een manifest 
van de geest van deze tijd: zijn onderwerp is immers de vrijheid van onderzoek, 
uitgebeeld met een onverbloemd, onbeschroomd realisme. Nog korte tijd tevoren 
zou het onmogelijk zijn geweest een schilderij te maken, dat als middelpunt het 
dode, opengesneden lichaam van een mens had. Nu was het niet alleen mogelijk, 
maar dit schilderij is het werk, waaraan Rembrandt zijn naam en zijn bekendheid 
in eigen tijd had te danken. De ,.Anatomische les" is een daad - in haar is de 
geest van dit tijdperk pakkend en overtuigend belichaamd, - zo overtuigend, dat 
geen historisch document ons heden het beeld van deze tijd even levendig voor de 
geest zou kunnen roepen .. 

Het fenomeen, het genie, dat Rembrandt was, is door geen enkele geschied· 
schrijving te verklaren. Niemand weet, waarom het juist deze man was, die door 
een samengaan van genie en talent tot deze grote daden in staat was. Maar hier 
ligt ook niet de taak der geschiedschrijving. Wat zij echter moet trachten te ver• 
klaren, is het karakter en de betekenis van Rembrandt's werk. En de verklaring 
daarvan kan de biografie alleen ons niet geven, maar veeleer het onderzoek van 
de maatschappelijke, politieke en economische verhoudingen van zijn tijd, waarin 
het karakter, de geaardheid van zijn werk is geworteld. Want Rembrandt heeft 
- juist in dit tijdperk - voor zijn medeburgers gewerkt; hij heeft tal van op• 
drachten uitgevoerd en hij heeft, door zijn kunst, vooral door zijn prentkunst, zijn 
tijdgenoten de ogen geopend, hun leren zien wat zij eerder niet hadden kun
nen zien. 

In de tekeningen en etsen openbaart zich eigenlijk eerst ten volle Rembrandt's 
betekenis. Daar zijn de ruim 600 tekeningen voor de Bijbel, waarin Rembrandt de 
Schrift aan een nauwgezet en diepgaand onderzoek onderwerpt: met het bijbel· 
onderzoek begon immers de bevrijding van de geest uit de banden der dogmatiek 
en Rembrandt heeft het Boek der boeken gelezen en herlezen met een diepe, 
menselijke en veel meer dan theologische, belangstelling. Daar zijn de tekeningen 
van de Heilige Familie of van het huis van de oude Tobias: het zijn studies naar 
het leven en van de huizen van Rembrandt's buren in de Jodenbreestraat. Door 
het verwerpen van alle schema's en recepten, door het eenvoudig optekenen en 
beluisteren van het leven der Joden in zijn omgeving, weet Rembrandt de Bijbel 
een nieuwe, diep menselijke inhoud te geven. Het is die van het leven van zijn tijd, 
maar het is het leven en daarom voor zijn tijdgenoten aanvaardbaar en aangrij· 
pend. Het Nederlandse humanisme heeft in Rembrandt's Bijbelse tekeningen en 
prenten een hoogtepunt bereikt: de Bijbel wordt onder zijn hand een volksboek, 
doortrokken van een diepe menselijkheid, die hij voor zijn tijdgenoten zichtbaar 
heeft gemaakt. 

Hetzelfde humanisme leeft in zijn etsen, die bedoeld waren om in vrij grote 
oplaag onder de mensen gebracht te worden: portretten van bekende figuren uit 
zijn tijd, dominé' s, rabbijnen, artsen en ook de landschappen uit de onmiddellijke 
omgeving van Amsterdam. Rembrandt heeft jarenlang door Amsterdam gedoold 
en telkens weer schetsen gemaakt van onderwerpen die hem troffen. Zo heeft hij 
zijn realisme kunnen verdiepen en een schat van gegevens verzameld, waaruit hij 
vrijelijk kon putten. Van hem zou men kunnen zeggen, wat een latere realist eens 
van zich zeide: ,.Ik verbeeld niet, ik herinner mij". 

In zijn schilderijen heeft Rembrandt al deze verzamelde gegevens, deze schat 
van notities en van opmerking-en verwerkt. Doch in zijn schilderijen blaast hij 

306 



deze schetsen een nieuw leven in door een middel, dat voor hem tot een beginsel 
van zijn kunst is geworden: het clair-obscuur. De ontwikkeling van Rembrandt's 
stijl, van zijn visie op het leven, is af te lezen aan de groei van zijn behandeling 
van licht en donker, van zijn opvatting van deze bij elkaar behorende tegen
stellingen. 

Het clair-obscuur - de tegenstelling en wederzijdse doordringing van licht en 
donker - is naar de Nederlanden gebracht door de Utrechtse leerlingen van 
Caravaggio, de stichter van een realistische, bewust proletarische schilderschool in 
Italië. Maar voor de leerlingen van Caravaggio, voor Rembrandt's leermeester 
Pieter Lastman, en zelfs voor de jonge Rembrandt in zijn Leidse tijd, was het 
clair-obscuur nog een regietruc, een stijlfiguur: een bundel zonlicht valt in een 
donkere ruimte, en pakt - als een schijnwerper op het toneel - de belangrijke 
gebeurtenis om haar uit het duister uit te tillen. Rembrandt gebruikt dit barokke 
regiemiddel op overtuigende wijze in zijn .,Aanbidding in de Tempel" van 1631, 
thans in het Haagse Mauritshuis: het licht is geconcentreerd op de gro·ep, waar 
het Kindeke Jezus aan Simeon, de heilige grijsaard, wordt getoond. Het licht 
straalt in de duisternis, maar het wordt op de groep gericht door de hand van een 
groot regisseur. Vondel's regds uit Gijsbrecht komen met deze visie overeen: 
"0 Kerstnacht, schoner dan de dagen, hoe kan Herodes 't licht verdragen, dat 
uit Uw duisternisse straalt". In zijn jeugd reeds, 25 jaar oud, heeft Rembrandt de 
barokke toneelstijl ten top gevoerd. 

Doch een late versie van hetzelfde onderwerp toont Rembrandt's opvatting 
van licht en donker in zijn rijpe jaren: omstreeks 1654 heeft hij in een ets zijn 
nieuwe visie op het thema gegeven. Hier is niet langer sprake van een toneel
belichting, hier is de behandeling van licht en donker ook geen kunstmiddel meer, 
maar een belijdenis. Het licht strijdt met het donker, zoals Jacob worstelt met de 
engel: beiden zijn in die strijd met elkaar verbonden. Het licht valt in deze ets op 
het gelaat van de knielende grijsaard, op het lichaam van het Kind, op Simeon, 
die op een troon is gezeten en op een doek, dat de tempel afsluit; in het donker is 
niet alleen de ruimte, maar ook het gelaat van het Kind en links de deemoedige 
figuren van Maria en Jozef. 

Licht en donker staan nu tegenover elkaar als twee machten, als de machten 
van het licht en die van het duister, zoals Rembrandt ze uit de Bijbel kende. En 
de strijd van licht en duister moet bij Rembrandt's clair-obscuur deze geweldige, 
bijbelse betekenis hebben gehad, maar een bijbelse betekenis, zoals steeds bij 
Rembrandt, in het leven van zijn tijd. In de strijd dier tegenstellingen openbaart 
zich heel het drama van het leven, de bewogenheid van eigen tijd. Als zijn clair
obscuur in de jaren omstreeks 1640 nog een evenwicht uitbeeldt tussen licht en 
duister, dan is des te aangrijpender, hoe in zijn late jaren het licht, zijn gouden 
licht, heenbreekt door het diepe duister. Nu valt het licht niet meer alleen op de 
lichamen, in zijn strijd met het duister doet het de ruimte lev.en, het doortrilt heel 
het geëtste blad of heel het schilderij, als het leven zelf en de beschouwer voelt, 
dat deze strijd der tw'ee machten niet ophoudt bij de randen van het blad, maar 
verder gaat door heel het leven, door Rembrandt's hele wereld. 

Rembrandt's wereld is dan geen statische wereld meer, het leven stroomt er 
doorheen en het leven in zijn bewogenheid openbaart zich in het drama van licht 
en duister. Hetzelfde drama, hetzelfde dialectische proces, waarvan Rembrandt's 
tijdgenoot, Pascal, heeft geschreven: "Il y a assez de lumière pour ceux qui ne 
désirent que de voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition con-
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traire". 1) Ook deze woorden, oorspronkelijk doelend op de Bijbel, zijn voort~ 
gekomen uit een visie op eigen tijd, uit het besef van het onvermijdelijk naast 
elkaar bestaan van licht en duister in het leven . .,S'il n'y avait point d'obscurité, 
l'homme ne sentirait pas sa corruption. S'il n'y avait point de lumière, l'homme 
n'espérerait point de remède". 2 ) Rembrandt's clair~obscuur is, evenals deze regels 
van Pascal, een belijdenis en een getuigenis aangaande eigen tijd. Rembrandt had 
zelf het duister gezien, in eigen leven en in het sombere bestaan van zijn mede• 
mensen en hij wist, dat het duister zal blijven bestaan, en toch breekt het licht, 
de tegenpool van het duister, juist in zijn laatste werken zo aangrijpend door dit 
duister heen. 

Het clair~obscuur is Rembrandt's geheim genoemd - het is zulk een geheim 
niet als men het ziet als een haast bijbelse vergelijking voor het leven van zijn tijd, 
de tijd van invallende duisternis, als een beeld voor het leven zelf. Zo gezien is 
Rembrandt's ciair.-obscuur de grote openbaring, die hij zijn tijd en alle tijden 
heeft geschonken. 

ETS 

Hoe dikwijls zag je de zon als een ets 
in je donker huls met de rode luiken 
in de stad die je liefhad 
elke sluis, elke burgwal, het volle water 
hoe dikwijls, molenaarszoon 
kon je ver weg kijken in zon en wind -
eil toch droeg je 
dit alles voor je uit 

H. L. C. JAFFiil 

de storm die voorbijtrekt, een luwte achterlatend 
het donker verjaagd door de zon 
in een ontzaglijke optocht met vliegende vaandel• 
van wolken, schalmeien, rode papavers -
Jij miste de kleuren niet, het is warmte 
jouw zwart en wit 
jouw victorie 
het wonder dat je bewerkte 

SONJA PRINS 

1) Er is genoeg licht voor hen, die slechts willen zien, en genoeg duisternis voor 
hen, die een tegengestelde aard hebben. 

,2) Als er geen duisternis was, zou de mens zijn ontaarding niet bespeuren. Als et 
geen licht was, zou de mens niet op een geneesmiddel hopen. 
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Partijdocumenten 

RESOLUTIE OVER HET TWINTIGSTE CONGRES VAN 
DE COMMUNISTISCHE P ARTI] VAN DE SOWJET~UNIE1 

Het Partijbestuur van de Communis~ 
tische Partij van Nederland heeft in zijn 
zitting van 8, 9 en 10 april 1956 het 
Twintigste Congres van de C.P.S.U. 
besproken. 

Het Partijbestuur begroet met grote 
instemming de besluiten van het Con~ 
gres, in het bijzonder ten aanzien van 
de buitenlandse politiek en de verdere 
opbouw van de socialistische staat, als 
ook zijn stellingname in een aantal ac~ 
tuele vraagstukken van de marxistisch~ 
leninistische theorie. 
· De politiek van verdere bevordering 
van de ontspanning, van waakzaamheid 
teg,en het oorlogsgevaar en strijd voor 
de versterking van de vrede, waartoe 
het Congres heeft besloten, is voor het 
Nederlandse volk van grote en heilzame 
betekenis. 

Zij is de voortzetting van de vredes
politiek, die de Sowjet-Unie vanaf de 
Oktober-Revolutie heeft gevoerd. 

De successen, welke deze voortdu~ 
rende strijd voor de vrede thans boekt, 
bevestigen voor de C.P .N. de juistheid 
van haar solidariteit met de vredelie
vende Sowjet-Unie, welke solidariteit 
een hoeksteen is van de politiek van de 
partij. 

Het Partijbestuur verwelkomt met 
groot enthoesiasme de klemmende op
roep tot eenheid van actie met de so
cialisten voor vrede en democratie en 
tot het vestigen van normale, zakelijke 
betrekkingen tussen de CPSU en de 
sociaal-democratische partijen, wdke 
van het Congres is uitgegaan. 

Van bijzondere betekenis is de in 
deze oproep vervatte conclusie, dat in 
de huidige periode de eenheid van de ar
beidersklasse nieuwe oorlogen kan voor
komen. 

Deze gedachte is een aansporing voor 
onze partij om nóg krachtiger te strij~ 
den voor de eenheid van de arbeiders-

klasse in ons land en nóg konsekwenter 
het sectarisme uit te bannen. 

Met grote instemming heeft het Par~ 
tijbestuur kennis genomen van de in~ 
zichten der CPSU over de mogelijkheid 
om het socialisme elders in de wereld 
langs andere wegen te verwezenlijken 
dan is gebeurd in de Sowjet~Unie. 

Deze stellingen dragen bij tot ver~ 
heldering van de inzichten, die aan het 
in 1952 door de CPN aanvaarde Be~ 
ginsetprogram ten grondslag liggen. 

De daarin neergelegde doelstellingen 
beogen een verandering van ons land in 
een waarlijk democratische en socialist!~ 
sche staat, langs de weg van het parle~ 
ment en voortbouwende op de grond~ 
wet, hetgeen bereikbaar is geworden nu 
op een groot deel van de aarde een we~ 
reldstelsel van het socialisme is geves~ 
tigd. 

Het Partijbestuur heeft met bijzon~ 
der.e instemming kennis genomen van de 
plannen voor een verdere economische 
opbloei van de Sowjet~Unie, die o.a. 
gepaard zal gaan met verhoging van de 
w.erkelijke lonen, verkorting van de 
werktijd, betere zorg voor de bejaarden, 
omvangrijke woningbouw en verplichte 
middelbare schoolopleiding voor alle 
jongeren. 

De uitvoering van deze plannen zal 
er op ongekende wijze toe bijdragen, dat 
bij velen de ogen geopend zullen worden 
voor de edele doelstellingen van het 
socialisme: de materiële en culturele op~ 
bloei van het land en het voortdurende 
streven naar verhoging van de welvaart 
van het volk. 

In dit verband zijn ook de besluiten 
toe te juichen, die het ontplooien van de 
socialistische democratie, de nauwge~ 
zette eerbiediging van de grondwet en 
de andere wetten, het verzekeren van 
volstrekte waarborgen voor rechtsze~ 
kerheid van de burger beogen. 
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Van zeer groot belang is daarbij de 
nadruk, die het Congres heeft gelegd op 
het strikt naleven van de leninistische 
normen der partijdemocratie en het her
stel van fouten, die daarbij zijn ge· 
maakt. 

Het Partijbestuur heeft eveneens ken
nis genomen van de kritiek door het 
Centraal Comitee van de CPSU op de 
fouten, gemaakt door kameraad Stalin, 
als algemeen secretaris. 

Deze kritiek, die thans openbaar ge
maakt is, betreft voornamelijk de vol-
gende punten: . 

dat de marxistisch-leninistische op
vatting over de rol van de persoon
lijkheid in de massabeweging werd 
vervangen door persoonsverheerlij
king; 
dat tengevolge hiervan de partijde
mocratie werd overtreden en de 
gelegenheid werd geschapen voor 
partijvijanden en baantjesjagers om 
verantwoordelijke posten te bezet
ten; 
dat de veiligheidsorganen vóór en 
na de oorlog buiten de hun door de 
wet gestelde bevoegdheden zijn ge
treden en de grondwettelijke rechts
zekerheid van de burgers hebben 
aangetast; 
dat na de oorlog ten aanzien van de 
agrarische kwestie ernstige fouten 
werden gemaakt; 
dat op grond van onjuiste gegevens 
een breuk tot stand werd gebracht 
met Joegoslavië. 

Het Partijbestuur is van mening, dat 
de bestudering van deze fouten zeer 
leerzaam is voor alle communisten, om
dat het begrijpen van de tekortkomin
gen bij de opbouw van de eerste socia
listische staat ter wereld de communis
ten in andere landen zal helpen, deze 
fouten nu en in de toekomst te ver
mijden. 

Het gaat volledig accoord met de ver
klaring van het Centraal Comité van de 
CPSU, dat ondanks deze fouten de 
CPSU steeds een juiste, leninistische, 
succesvolle politiek heeft gevoerd. 

De figuur van Stalin zal de geschiede
nis ingaan als een van de bekwaamste 
denkers en organisatoren van de marx· 
istisch-leninistische beweging. 
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De nagedachtenis aan zijn toewijding 
aan de zaak van het socialisme wordt 
door gemaakte fouten niet aangetast. 
Het betrof hier beleidsfouten en een 
overtreding van de communistische or
ganisatie-beginselen. 

Het Partijbestuur wijst scherp de las
ter af, dat deze fouten zouden wortelen 
in het socialistische stelsel. 

Zij waren integendeel vreemd aan het 
socialisme en betekenden een terugval in 
regeringsmethoden, die kenmerkend zijn 
voor de burgerlijke staat en voor het 
individualisme dat eigen is aan burger
lijke partijopvattingen. 

Het Partijbestuur is van mening, dat 
de theoretische werken van Stalin altijd 
hun waarde zullen behouden. Niet voor 
het overnemen van onveranderlijke for
mules, maar als bron van een kritische 
studie van de ervaringen van de CPSU 
in een bepaald tijdvak. 

Het Partijbestuur brandmerkt dat
gene, wat de imperialistische oorlogs
drijvers en hun propagandaschrijvers 
van de kritiek op Stalin gemaakt hebben 
als een lasterlijke, leugenachtige ver
draaiing van de feiten. Het doel van 
deze uit Bonn en Washington stammen
de vervalsingen is, om de door de vol
keren met zoveel vreugde begroete ont
spanning tegen te gaan, om de bewape
ningswedloop verder voort te kunnen 
zetten, om de herbewapening van de 
W ehrmacht en de atoomcultus bij de 
volkeren aanvaardbaar te maken en om 
de groeiende eenheid van actie van so
cialisten en communisten te belemmeren. 

De reeds genoemde fouten hebben tot 
ernstige provocaties geleid, zoals de ar
restatie van de dokters, die bij velen in 
ons land diepe ongerustheid heeft ge• 
wekt en de breuk met Joegoslavië, die 
tijdelijk de zaak van de vrede ernstige 
schade heeft toegebracht. 

Ten aanzien van diverse processen. 
o.a. het proces-Rajk, wordt door de be
trokken regeringen thans verklaard dat 
er personen op valse gronden zijn ge
straft of zelfs terechtgesteld. 

De tijd waarin dit gebeurde, stond in 
het teken van de actieve oorlogsspan
ning, zoals o.a. door Poster Dulles is 
onthuld. 

Het Partijbestuur betreurt deson-



danks het feit, dat het deze en andere 
gebeurtenissen tegenover het Neder~ 
landse volk heeft verdedigd. 

Het Partijbestuur verklaart, dat het 
tegen herhaling hiervan zal waken en 
dat het in de toekomst geen stelling zal 
nemen inzake interne gebeurtenissen in 
andere landen, indien deze aan zijn be~ 
oordeling ontsnappen. 

De thans bekend geworden gerechte~ 
lijke dwalingen moeten een aansporing 
zijn voor alle naar rechtvaardigheid 
strevende mensen om samen te werken 
tot het bereiken van een definitieve in~ 
ternationale ontspanning, waardoor het 
mogelijk zal zijn de doodstraf voor poli~ 
tieke delicten af te schaffen .. 

Het Partijbestuur betreurt ook, dat 
destijds in onze partij de waardering 
voor de verdiensten van kameraad Sta~ 
lln is geuit in bewoordingen, die strijdig 
zijn met de communistische beoordeling 
van de persoonlijkheid. 

Hoezeer ook de partij beproefde 
voormannen steeds in ere zal houden, 
mag dit nooit leiden tot persoonsver~ 
heerlijking, die de rol van de partij en de 
massa verkleint. 

Het meedoen aan deze persoonsver~ 
heerlijking heeft ook moeilijkheden ge~ 
schapen voor de verbindingen van onze 
partij met de volksmassa's, omdat zij in~ 
druist tegen de tradities en de mentali~ 
teit van het progressieve deel van de 
Nederlandse bevolking. 

Ook is een kritische beoordeling no~ 
dig van kunsttheorieën en wetenschap~ 
pelijke theorieën, zonder zich bij voor~ 
baat neer te leggen bij het standpunt dat 
hierover in de Sowjet~Unie en de volks~ 
democratische landen wordt ingenomen. 

Het Partijbestuur gaat accoord met 
de herroeping van de Resolutie van het 

Communistisch Informatiebureau, uit 
1949, betreffende de breuk met Joego~ 
slavië. 

Het besluit om in het belang van de 
vrede en het socialisme te streven naar 
het herstel van de vriendschappelijke 
betrekkingen met de Joegoslavische 
Communistenbond. 

Het Partijbestuur herhaalt met klem 
datgene wat gezegd wordt in ons Be~ 
ginselprogram, n.l. dat: ,.de CPN haar 
politiek zelf bepaalt in haar eigen de~ 
mocratische organisatie, zonder inmen~ 
ging van buiten af". 

Dat heeft de partij gedaan in het ver~ 
leden, dat doet ze thans en dat zal ze, 
op de grondslag van de marxistisch~le~ 
ninistische beginselen, ook in de toe~ 
komst doen. 

De CPN is een Nederlandse partij. 
Als zodanig geeft zij leiding aan de 
strijd van het Nederlandse volk, legt zij 
rekenschap af van haar daden en erkent 
tegenover het volk haar tekortkomin~ 
gen. 

Onze zorg en liefde voor ons land 
zijn het, die ons doen oproepen tot on~ 
verbrekelijke solidariteit met de CPSU, 
zijn vredespolitiek en zijn socialistische 
verworvenheden, welke solidariteit on~ 
ontbeerlijk is voor de Nederlandse vei~ 
ligheid, voor de strijd voor het socialis~ 
me en in het bijzonder tot verhindering 
van oorlog, hetgeen voor en boven alles 
het doel is van onze partij in de huidi
ge tijd. 

10 april 1956 

Het Partijbestuur 
van de 

Communistische Partij 
van Nederland. 
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Israëlische overheid bestraft 
anti-fascisme 

Onlangs zijn te Haifa door een Israë
lische rechter een aantal Israëlische 
staatsburgers veroordeeld wegens het 
<remonstreren tegen de herbewapening 
West-Duitsland onder nazi-generaals. 
Alle vonnissen hielden een vrijheids
straf in, variërend tussen 25 dagen en 
drie maanden. 

Na de uitspraak kregen de anti-fas
cisten de handboeien om. Drie veroor
deelden liepen een week extra op, om
dat ze weigerden, vingerafdrukken van 
zich te laten nemen. Tot de gevonniste 
demonstranten behoren E. Druckman, 
secretaris van het district Haifa der 
Communistische Partij van Israël, Dr 
Ethel Klinger, voorzitster van de De
mocratische Vrouwenunie van Israël, 
voorts een voormalig officier van het 
Israëlisch leger, Arabische anti-fascis
ten en verder overlevenden uit de nazi
concentratiekampen en nabestaanden 
van aldaar vermoorde personen. 

Vele Israëliërs verheffen hun stem 
tegen deze vonnissen en er wordt een 
handtekeningen-actie gevoerd om bij 
de Staatspresident aan te dringen op 
herziening van de rechterlijke uit
spraak. 

Rechtsgelijkheid voor de Sowjet-vrouw 

De grondwet van de USSR legt de 
volledige rechtsgelijkheid van vrouwen 
en mannen vast, met inbegrip van de 
bijzondere bescherming welke de vrouw 
als moeder geniet (artikel 122). 

Over de huidige stand der verwezen
lijking van deze rechtsgelijkheid be
richtte kort geleden Lydia Petrowa, se
cretaresse van het Anti-Fascistisch Co
mité van Sowjet-vrouwen. Zij vertelt 
onder meer: 

Bijna de helft van alle werkende 
mensen in de Sowjet-Unie zijn vrou
wen. Velen van haar vervullen de func
tie van opzichter, ploegleidster, cheffin 
of directrice. Onder haar zijn tachtig 
ministers der Sowjet-Unie of één der 
Republieken. 348 zijn er lid van de Op-
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perste Sowjet der USSR. 2.209 hebben 
zitting in de Opperste Sowjet van een 
Republiek en over de vijf miljoen ma· 
ken er deel uit van de plaatselijke 
Sowjets. 

Duizenden vrouwen in de Sowjet· 
Unie zijn rechter. Meer dan vierhon· 
derdduizend vrouwen zijn er ingenieur 
of werktuigkundige. Ruim veertig pro
cent van alle land- en bosbouwkundi· 
gen en veefokkers met hogeschool-op· 
leiding in de USSR zijn vrouwen. Meer 
dan een miljoen van haar zijn onderwij
zeres, ruim twee miljoen zijn werkzaam 
bij de diensten voor openbare gezond· 
beid en lichamelijke opvoeding en drie 
miljoen zijn verbonden aan wetenschap· 
pelijke en culturele instellingen. 

Op het ogenblik zijn onder de Sow· 
jet-studenten (waarvan het percentage, 
gemeten op de totale bevolking, het 
dubbele bedraagt van dat in Neder· 
land), de vrouwen in de meer· 
d erheid. 

.,Er valt nog veel te verbeteren" 

Met erkenning van de grote resulta· 
ten is het Sowjet-volk van mening, dat 
ook de positie van de vrouwen in de 
allernaaste toekomst nog sterk verbe· 
terd kan worden. Wij brengen desbe
treffende eisen van het XXste Congres 
der Communistische Partij van de 
Sowjet-Unie in herinnering: "miljoe· 
nen vrouwen van veel huishoudelijk 
werk bevrijden, haar meer mogelijkhe· 
den geven zich met nuttige arbeid bezig 
te houden, meer aandacht aan de op· 
voeding der kinderen te besteden." 

Dit zal bij de uitvoering van het 
nieuwe vijfjarenplan onder meer be· 
reikt worden door de vervaardiging 
van meer, beter en goedkoper huis· 
houduitrustingen (met inbegrip van 
meer was- en naaimachines) en uit· 
breiding van het net van instellingen 
voor kleine dienstverrichtingen, zoal.a 
reparatie-werkplaatsen en wasserijen 
en het net van goedkope· eetgelegen· 
heden. 

d, L. 
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18e Jaargang no. 6 juni 1956 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan .. de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

NIEUWE. SITUATIE 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN 

De betekenis van het 20ste Congres valt bijna dagelijks vast te stellen 
aan de gebeurtenissen in de internationale politiek. 

De conclusies van dit Congres, zijn opgestelde plannen voor de uit
breiding van de Sowjet-economie en zijn uitgestippelde richtlijnen t.a.v. 
de behandeling der grote internationale problemen hebben een grote 
doorwerking in de gehele wereld. 

De ontspanning zet zich door en openbaart zich in de gebeurtenissen 
van de laatste weken op soms wel opzienbarende wijze. 

Daar is het resultaat van de besprekingen van Londen, tussen de 
vertegenwoordigers van Engeland en de Sowjet-Unie, besprekingen 
die nog zullen worden voortgezet. 

Het gesprek tussen een Franse regeringsdelegatie en de Sowjet
regering; het komende bezoek van maarschalk Tito aan Moskou; het 
bezoek van een parlementaire delegatie van de Sowjet-Unie aan België 
en tal van andere feiten. 

De politiek van kracht, de politiek van minister Dulles, is mislukt. 
Het Atlantisch Pact dreigt uiteen te vallen. 

De koude oorlog is stukgelopen op de kracht van het vredelievende 
en democratische kamp. 

De technische ontwikkeling in de Sowjet-Unie en de andere socialis
tische landen, op het gebied van de kernenergie, zowel voor militaire 
als voor vreedzame doeleinden, betekent dat het ontketenen van een 
nieuwe oorlog een dodelijk gevaar inhoudt voor het kapitalisme. Daar
naast zijn er nog een aantal factoren werkzaam, die deze ontwikkelings
gang veroorzaken en stimuleren. Het zijn: 

a. de konsekwente vredespolitiek van de Sowjet-Unie en de actieve 
vredesstrijd van de volkeren, die steeds meer zijn kracht laat voelen; 

b. het Duitse vraagstuk, door het op de wereldmarkt verschijnen van 
de monopolies en zijn militaire herbewapening; 

c. een aantal kapitalistische landen (Engeland, Frankrijk) lijden onder 
de koude oorlog, omdat die voordelige omstandigheden schiep voor 
hun Amerikaanse en Duitse concurrenten, waarbij komt, dat zij ook 
de zich aankondigende economische omslag vrezen. 

313 
, , 

I 



De vredespolitiek van de Sowjet-Unie werd nog eens duidelijk onder· 
lijnddoor de demobilisatie van 1.200.000 manschappen van het Sowjet
leger en het opleggen van 375 schepen. 

De tegenstellingen tussen Engeland en West-Duitsland worden door 
"Trouw" van 12 april j.l. scherp belicht in een artikel, waarvan de eer
ste zin luidt: 

"De strijd tussen de Duitse mark en het Britse pond sterling om de voor· 
naamste plaats als internationaal betaalmiddel is in volle gang." 

En even verder in hetzelfde artikel: 
"De achtergrond daarvan schuilt in het streven van West-Duitsland om 

het gebruik van de Duitse mark in het wereldhandelsverkeer uit te 
breiden." 

Deze strijd tussen de kapitalistische landen, die er toe leidt dat zij el· 
kaar verdringen op de kapitalistische wereldmarkt, dwingt hen uit te 
zien naar andere afzetgebieden. 

De mogelijkheden tot een winstgevende handel op de zich steeds uit
breidende markten van de socialistische landen spelen daarom een grote 
rol bij de huidige ontwikkeling der internationale verhoudingen. 

Zo bedroeg de handel tussen Engeland en de Sowjet-Unie in 1954 
het totaalbedrag van 12 miljoen pond sterling, in 1955 was dit bedrag 
bijna verdubbeld tot 23 miljoen pond sterling en in de eerste 3 maanden 
van dit jaar bedroeg het reeds 9 miljoen pond sterling. 

In de besprekingen werd thans de mogelijkheid geopend om de han
del tot 200 miljoen pond sterling uit te breiden. 

Het is niet voor niets dat er thans geluiden komen uit Amerika, bij 
monde van minister Dulles, om de N.A.T.O. uit te breiden met een 
aantal economische activiteiten. Deze nieuwe plannen zijn niet gericht 
op economische hulp, zoals wordt voorgegeven, maar zijn bedoeld als 
een nieuw middel om een aantal staten, die los staan van het Atlantisch 
Pact of er los van dreigen te raken, aan de Amerikaanse politiek te 
binden. 

Deze ontwikkeling in de internationale politiek werkt door op de 
binnenlandse politieke verhoudingen in tal van landen, ook in ons land. 
Oppervlakkig gezien lijkt het erop of er in Nederland niets verandert. 
Dat komt omdat de leidende politieke kringen de werkelijkheid trach· 
ten te camoufleren met het oog op de verkiezingen van 13 juni. Maar 
een aantal feiten wijzen op veranderingen die aan de gang zijn. 

Neem het openen van de luchtlijn op Warschau. Dit wordt niet gedaan 
in de verwachting van een teruggang der economische betrekkingen 
met Oost-Europa, maar juist met het oog op de uitbreiding dier betrek· 
kingen. Andere feiten zijn het vlootbezoek, dat wordt afgelegd tussen 
Nederland en de Sowjet-Unie in de maand juli, en de uitspraken van 
het Eerste Kamerlid der V.V.D., de heer Wendelaar. 

Deze ontwikkeling is een gevolg van de resultaten, die in de strijd 
voor de vrede internationaal zijn behaald. Maar tevens is ze een gevolg 
van de hardnekkige, onvermoeide strijd van de C.P.N. voor vrede, de
mocratie en betere levensomstandigheden. 

Met de dag wordt het zichtbaarder dat de politiek van de C.P.N. door 
de feiten wordt bevestigd. Minister Suurhoff klaagt erover dat niemand 
ztch wil houden aan de vrije loonpolitiek. Het was de C.P.N., die bij 
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monde van haar Kamerfractie opkwam voor een verplichte loonronde 
voor alle werkers. Het was de C.P.N., die opkwam en opkomt voor de 
5e mei, een streven dat steeds meer weerklank onder het gehele volk 
begint te vinden. 

De C.P.N. slaagde er in de afgelopen jaren in om door een juiste 
politiek .grote bewegingen tot stand te brengen. 

Daarom moet er alles aan gedaan worden om de partij met nieuwe 
leden te versterken, want hoe groter de partij, hoe meer invloed ze kan 
uitoefenèn en een des te grotere beweging kan ze ontwikkelen tegen de 
politiek van de Romme-reactie en voor de belangen van de arbeiders
klasse en het volk. 

* 
De resultaten van de Conferentie van Genève van vorig jaar, leidden 

een nieuwe ontwikkeling in en riepen een nieuwe situatie in het leven. 
Thans zet zich deze gang van zaken door en zijn de kansen om een 
duurzame vrede te vestigen groter dan ooit. 

Het winnen van de strijd voor de vrede, het tot stand brengen van 
die duurzame vrede, is echter een zaak van grote krachtsinspanningen 
van de zijde van de vredelievende mensen, in het bijzonder van de 
arbeidersklasse. 

De krachtsantplooiing van de arbeidersklasse wordt bepaald door 
haar eenheid van optreden. 

De taken en vraagstukken die voortkomen uit de huidige historische 
periode, plaatsen dan ook de partijen van de arbeidersklasse voor grote 
beslissingen en verantwoordelijkheden. Ook dát kwam op het 20ste 
Congres der C.P.S.U. zeer duidelijk aan de orde. 

De C.P.S.U. handelt in overeenstemming met haar conclusies en be
sluiten van het Congres en is het gesprek met een aantal sociaal-demo
cratische partijen uit West-Eiuropa begonnen. Dat is een belangrijke 
bijdrage voor de versterking van de strijd voor de vrede en voor het 
bereiken van de eenheid der arbeidersklasse. 

Deze gesprekken richten de aandacht van de arbeidersklasse op het 
vraagstuk van de eenheid en op de mogelijkheden daarvoor, die thans 
groter zijn dan ooit - juist door de nieuwe situatie, door de inter
nationale ontwikkeling. Want het vraagstuk van de eenheid der ar
beidersklasse is niet los te maken van de algemene politieke toestand 
en strijd, het vormt er een bestanddeel van. 

Daarom verloopt die strijd in golven, in opwaartse richting en soms 
in neergaande lijn. Dat leert ons ook de ervaring van onze eigen strijd. 

Zo zien we vóór 1930 een grote verdeeldheid in de arbeidersklasse 
in Nederland. Na '30 treedt een verandering op, het gevaar van het 
fascisme verschijnt aan onze oostelijke grenzen en ook in ons land. 
Steeds grotere delen van de arbeiders begrijpen, dat eenheid van op
treden geboden is tegenover dat gevaar. De C.P.N. groeit uit tot een 
actieve, leidende kracht en geeft op basis van haar Congresbesluiten 
van 1930 leiding aan de anti-fascistische strijd. Deze ontwikkeling zet 
zich in de oorlog in versterkte mate door en de onvergetelijke Februari
staking is een krachtig bewijs van de actieve eenheid van communis
ten en socialisten. 
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Ook na de oorlog is de gedachte aan de eenheid sterk en in de strijd 
tegen de troepenuitzending naar Indonesië komt dat nog eens krachtig 
tot uiting in de septemberstaking van 1946 in Amsterdam. 

Maar deze eenheid is een sta-in-de-weg voor de plannen van de 
Amerikaanse oorlogsreactie en hun geestverwanten in Nederland. 

Met Amerikaanse steun wordt het N.V.V. weer op de been geholpen 
en de fusie tussen N.V.V. en E.V.C. verhinderd. 

Daaruit valt te concluderen dat de Amerikaanse reactionairen de 
arbeidersklasse als een actieve vredeskracht vrezen ·en tevens, dat de 
arbeidersklasse een nationale kracht is, die hun imperialistische poli· 
tiek in de weg staat. De koude oorlog verdiepte de verdeeldheid in de 
arbeidersbeweging, een ontwikkeling, die we vooral na 1948 zien op· 
treden. De koude oorlogspolitiek van de Romme-reactie was erop ge· 
richt de arbeidersklasse te verzwakken, om daardoor haar oorlogsvoor
bereiding en verscherpte uitbuiting te kunnen doorvoeren. De Romme· 
reactie wilde daarom de voorhoede van de arbeidersklasse isoleren. 
Haar anti-communisme was en is dus in feite een anti-arbeiderspolitiek 
In vele acties tegen de lage lonen, voor vrede en democratie, vonden de 
arbeiders vaak ten dele of soms in grote mate hun eenheid, maar vaak 
ging deze dan weer verloren door hetze en laster van de klasse-tegen
stander. 

Nu, in de veranderde omstandigheden, zijn de omstandigheden voor 
de eenheid tussen socialisten en communisten ook veranderd. 

* 
Het imperialisme is geschokt, terwijl het socialisme is uitgegroeid tot 

een wereldstelsel. 
Het streven der monopolisten naar maximale winsten leidt tot ver

scherpte uitbuiting, hetgeen op verbitterde tegenstand begint te stuiten. 
Het koloniale systeem is in ontbinding, waarmee een deel van zijn 

levenssappen aan het imperialisme wordt ontnomen. 
De strijd voor nationale zelfstandigheid en vrede in praktisch de ge

hele wereld betrekt steeds grotere delen der volkeren in zijn activiteit. 
Daarom zien wij nu internationaal en ook nationaal een veranderde 

houding bij de sociaal-democratie of delen ervan. 
De sociaal-democratie is in beweging. 
Voorbeelden daarvoor zijn de delegaties van de Labourparty naar 

de Sowjet-Unie en China vorig jaar; het bezoek van de Franse sociaal
democraat Auriol aan de Sowjet-Unie en thans het bezoek van een 
officiële delegatie van de Franse sociaal-democratische partij; de be
zoeken van een groot aantal vooraanstaande sociaal-democraten uit 
Scandinavië; de gemeenschappelijke 1 Mei-viering van communisten 
en sociaal-democraten in Noorwegen. Het laatste voorbeeld - maar ze
ker niet het onbelangrijkste- is dat van Kamiel Huysmans, de bekende 
Belgische socialist, die zich enige malen, ook in de Prawda, voor het 
herstel van de eenheid der arbeidersklasse heeft uitgesproken. 

Ook in Nederland leeft er veel onder de sociaal-democratische arbei
ders. Dat klonk door in de redevoering van het sociaal-democratische 
Eerste Kamerlid de Dreu, die tegen de bewapeningswedloop opkwam. 
Het kwam ook tot uitdrukking in de rede van minister Mansholt op het 
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jubileumcongres van de P.v.d.A., waarin hij de standpunten van Jacq. 
de Kadt t.a.v. de buitenlandse politiek scherp terugwees. 

Al deze gebeurtenissen bewijzen de juistheid van de ontleding, zoals 
die werd gegeven in de Resolutie over de Nieuwe Aanpak, door het 
Partijbestuur van de C.P.N. 

Waar het om gaat is, de konsekwente doorzetting van die politieke 
lijn. Want het tot stand brengen van de eenheid tussen socialisten en 
communisten is niet een zaak van het propageren van die eenheid, -
hoe nuttig en goed ook - maar een kwestie van hàndelend optreden. 

Handelend, actief optreden tegen de voornaamste vijand van de ar
beidersklasse, Romme. Handelend, actief optreden voor de belangen 
van de arbeidersklasse en dié initiatieven, dié concrete daden weten te 
vinden en te doen, die de eenheid vooruit helpen. 

Zo'n actieve handeling is de overeenkomst tussen de C.P.N. en de 
Socialistische Unie. Het openen van de discussie over de strijdvragen, 
die bestaan tussen socialisten en communisten is een belangrijke zaak, 
die veel opheldering kan brengen. De overeenkomst tussen de C.P.N. 
en de Socialistische Unie is dan ook een begin, dat de ontwikkeling 
naar links en het streven naar eenheid in de rijen der sociaal-democra
ten kan bevorderen. 

In een van de eerste discussiebijdragen, die van de heer Pronk, 
werd de C.P.N. geprezen voor haar royale houding t.a.v. de Socialis
tische Unie. Deze royale houding der C.P.N. is logisch, want de C.P.N. 
kan niet anders dan royaal zijn tegenover de zaak van de arbeiders
klasse; ze is deel van die klasse. Daarom zal zij van haar kant alles doen 
om de eenheid van socialisten en communisten te bevorderen. 

De C.P.N. treedt daarbij voor het volk met een politiek, die door de 
ontwikkeling als juist is bevestigd. 

Wij noemen reeds de uitlatingen van minister Suurhoff, die zich be
klaagde dat alle arbeiders 6% vragen en dat ook door de ondernemers 
meer en meer de bereidheid wordt getoond om dit te geven. 

Dat is een succes van de politiek der C.P.N. 
Haar eisen en leuzen worden overgenomen door de massa. 
Zo was het eveneens met de 5e Mei. 
De mislukking van de koude oorlog is eveneens een succes van de 

communistische politiek. Het was de communistische Kamerfractie, die 
tegen het Atlantisch Pact met de grootste felheid protesteerde. Zij kreeg 
gelijk. 

Het is door de politiek van de Sowjet-Unie, dat Dulles' politiek van 
kracht is mislukt, dat de oorlog is voorkomen en dat de kansen om hem 
volledig uit te bannen zo groot zijn. 

De solidariteit met de Sowjet-Unie, door de tegenstanders met smaad 
en hoon overgoten, was daarom een juiste politiek, in het belang van 
ons volk en onze klasse. Nu strijden we met nóg groter elan en entoe
siasme, tezamen met talrijke nieuwe leden, aan de versterking van onz.a 
partij, en haar krant, om daarmee nog sterker de strijd voor de vrede 
en nationale zelfstandigheid te voeren en de eenheid tussen socialisten 
en communisten te verwezenlijken. 

H. VERHEIJ 
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VOOR ONTWAPENING 

Toen in april 1949 tienduizenden mensen uit vele landen van Europa 
in het Buffalostadion te Parijs in een anti-oorlogsdemonstratie bijeen
kwamen en de grondslag legden voor een in de geschiedenis der mens
heid ongekende beweging voor de vrede, zullen zij niet hebben durven 
hopen, dat reeds zeven jaar daarna hun strijd zulke successen zou heb
ben afgeworpen, dat .gesproken kan worden van een fundamentele ver
andering in de internationale situatie. 

Thans treden niet alleen de socialistische staten op voor het behoud 
van de vrede. Een groot aantal landen in Azië en Afrika, die zich voor 
kort hebben bevrijd van de imperialistische onderdrukking en slavernij, 
verzetten zich tegen de pogingen van de imperialisten om de wereld 
in een oorlog te storten. 

In de imperialistische landen zelf hebben zich miljoenen mensen ach
ter de leuzen en acties van de Wereldvredesraad geschaard. 

Vele organisaties en vooraanstaande fi:guren uit het politieke, maat
schappelijke en geestelijke leven die niet tot de Wereldvredesraad be
horen of ermee sympathiseren, treden in feite op voor dezelfde doel
stellingen, n.l. die van de vreedzame coëxistentie, de niet-inmenging, 
het regelen van conflicten d.m.v. onderhandelingen, voor ontwapening 
en verbod van de atoombom. 

Parlementaire groepen uit vele landen bezoeken de Sowjet-Unie en 
omgekeerd. Staatslieden van Oost en West ontmoeten elkaar. Delegaties 
van socialistische partijen uit de kapitalistische landen spreken met 
vertegenwoordigers van de communistische partij van de Sowjet-Unie. 
De geest van Genève, door een aantallieden reeds lang doodverklaavd, 
blijkt springlevend te zijn. · 

Nog kort geleden ondertekenden Boelganin namens de Russische en 
Eden namens de Engelse regering een verklaring, waarin o.m. werd 
vastgelegd dat de .grondslag voor vriendschappelijke samenwerking en 
vreedzaam naast elkaar bestaan van alle landen, ongeacht hun sociale 
systemen, de eerbied voor nationale onafhankelijkheid, territoriale on
schendbaarheid en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden 
van anderen is. 

De regering van Frankrijk heeft de kwestie van de ontwapening als 
eerste punt van haar buitenlandse politiek aan de orde gesteld. 

"Ten aanzien van het probleem van het verdedigen van de belangen 
van de vrede is er een internationale toestand ontstaan, waarvan wij 
tien tot vijftien jaar geleden niet konden dromen," zei Molotow, in zijn 
rede op het 20ste Partijcongres van de C.P.S.U. En deze uitspraak kan 
door alle vredelievende mensen met vreugde onderschreven worden. 

Deze machtige beweging voor de vrede, het ontstaan van het wereld
kamp van het socialisme, dat over alle materiële middelen om een agres- 1 

sie af te weren beschikt, de kracht en de groeiende eenheid van de ar
beidersbeweging, dit zijn de reële factoren, die het mogelijk maken een 
nieuwe oorlog te verhinderen. Een .groots perspectief voor de gehele 
mensheid, dat met alle kracht verdedigd moet worden. 

* 
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Ook in ons land hebben honderdduizenden mensen hun aandeel ge
leverd in het totstandkomen van de huidige internationale ontspanning. 
Voor het verbod van de atoombom, tegen de Parijse aceoorden werden 
grote acties gevoerd. En wanneer er één feit is, waaruit de actieve vre
deswil van ons volk blijkt, dan is dit wel de jaarlijkse dodenherdenking 
op de vierde en de bevrijdingsfeesten op de vijfde mei. 

Hoeveel is er niet geprobeerd, om terwille van "goede bondgenoot
schappelijke betrekkingen" met het agressieve West-Duitsland, deze 
dagen af te schaffen? Het is mislukt. Ieder jaar weer toont ons volk 
duidelijk zijn herinnering aan de gruwelijke jaren van de oorlog en de 
bezetting en daarmede zijn weerzin tegen de pogingen dezelfde bezet
ters weer macht en wapens te geven. 

Het is de historische verdienste van onze partij en van vele andere 
nationale en anti-fascistische krachten in ons volk, dat zij met de 
grootst mogelijke volharding en consekwentie jarenlang de strijd heb
ben gevoerd voor een nationale en eensgezinde herdenking en viering 
van deze dagen. 

Het zijn dagen geworden, waarop de diepste verlangens van ons volk 
naar vrede en veiligheid in de grootst mogelijke eensgezindheid worden 
geuit. 

* 
Nu de strijd der volkeren zijn eerste grote resultaten heeft afgewor

pen, een internationale ontspanning is ingetreden en de oorlog is.terug
gedrongen, staat de strijd voor het doorzetten van deze internationale 
ontspanning en voor een duurzame vrede en veiligheid op de dagorde. 

Inderdaad op de dagorde, omdat de oorlogskrachten weliswaar een 
harde slag hebben gekregen, maar zeker hun plannen nog niet hebben 
opgegeven. Er bestaat zeker geen enkele aanleiding tot een soort vredes
doezel. 

De Amerikaanse regering heeft onlangs bekendgemaakt dat zij van 
plan is haar "Atlantische bondgenoten" van atoomwapens te voorzien. 
Ook de Westduitse Wehrmacht zal hierover de beschikking krijgen. 

Ondanks de vele redevoeringen, die deze dagen in de NAVO zijn af
gestoken over de vreedzame doeleinden van deze organisatie, gaat zij 
door met de uitvoering van haar besluit van 19 december 1954 om de 
bij haar aangesloten legers op de atoomoorlog voor te bereiden. 
In de commissie voor de ontwapening, die in Londen heeft vergaderd, 
is men nog steeds niet tot overeenstemming kunnen komen betreffende 
het doorvoeren van enige ontwapeningsmaatregelen. 

Het blijkt dus duidelijk dat bepaalde oorlogszuchtige kringen hard
nekkig pogen de spanningen weer te vergroten en terug te keren naar 
de politiek van kracht. Ook in ons land hestaan nog invloedrijke krin
gen, geleid en geïnspireerd door professor Romme, die net doen alsof 
er niets aan de hand is, die zeggen, zoals minister Staf, nog nooit van 
ontspanning gehoord te hebben, die de bewapeningslasten in ons land 
wensen te verhogen (na de verkiezingen), die de UNO willen germani
seren (zoals de Kadt), die de militaire kracht van de NAVO willen 
opvoeren en aparte besprekingen van NAVO-leden, zoals Engeland en 
Frankrijk, met de S.U. willen verbieden (zoals Goedhart), die snel een 
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krachtige Wehrmacht met atoomwapens aan onze grens wensen (zoals 
Beyen), en die de betrekkingen met Indonesië op de spits drijven, 
Nieuw-Guinea willen koloniseren en daardoor het leven van duizenden 
Nederlandse en Indonesische jongens en mannen in een koloniale oor· 
log wensen op te offeren (zoals o.a. minister Luns). 

Het gaat er thans om te verhinderen dat deze lieden, die schijnbaar 
van de "tot aan de rand van de oorlog" politiek geen afscheid kunnen 
nemen, voor goed de pas af te snijden. 

Het enige middel hiertoe is een zo eensgezind mogelijk optreden van 
de tegenkrachten in ons volk, van allen die op het standpunt van de 
vreedzame coëxistentie en ontwapening staan en die menen dat een 
oorlog als middel tot het oplossen van conflicten uitgebannen dient te 
worden. 

De ontwapeningsbesprekingen te Londen 

Ongeveer zes weken lang hebben de vertegenwoordigers van de S.U., 
de U.S.A., Engeland, Frankrijk en Canada in de commissie voor de 
ontwapening met elkaar te Londen geconfereerd. 

Zij zijn niet tot overeenstemming gekomen. Ofschoon volgens ver
schillende berichten enkele standpunten dichter tot elkaar gekomen 
zouden zijn. 

Zoals bekend hadden de Franse en Engelse regeringen op 19 maart 
1956 de ontwapeningscommissie een nieuw plan voorgelegd. In dit plan 
werd het vraagstuk van de atoombom praktisch niet aangeroerd en de 
vernietiging van de bestaande voorraden atoomwapenen naar een verre ' 
toekomst verschoven. Weliswaar werd voorgesteld dat de staten zich 
zouden verplichten het atoomwapen niet te gebruiken, echter onder 
voorbehoud van "bescherming tegen agressie". 

Tezelfdertijd werd in dit plan de Veiligheidsraad buiten beschouwing 
gelaten, die toch het enige gevolmachtigde orgaan is dat oordelen kan 
over agressie en bedreiging van de vrede. Hierdoor werd dus in feite 
het gebruik van atoomwapens gelegaliseerd. Wat het vraagstuk van de ' 
beperking van de conventionele bewapening en de strijdkrachten be· 
treft, werden in eerste instantie in het Frans-Britse plan geen preciese 
aantallen voor de grote mogendheden genoemd. 

Naar aanleiding van dit plan schreef de "Manchester Guardian" dat 
"dit document geen radicale voorstellen of principes bevatte". 

Inderdaad. Deze voorstellen konden de impasse waarin de ontwape· 
ningsbesprekingen waren geraakt, niet doorbreken. 

Op 27 maart 1956 diende de S.U. ,een nieuw ontwapeningsvoorstel in. 
In tegenstelling tot vroegere voorstellen was hierin scheiding ge-

• maakt tussen de atoomwapens en de conventionele bewapening. Im· 
mers, de Westelijken hadden altijd als argument gebruikt, dat de voor· 
stellen van de S.U. om de atoombom te verb~eden nadelig zou zijn voor 
het Westen, omdat de S.U. een grote voorsprong zou hebben in de 
conventionele bewapening, terwijl het Westen als enige verdediging 
over zijn "superioriteit" aan atoomwapens beschikte. Verbod van de 
atoombom zou dus direct voordeel voor de S.U. opleveren. 

Daarom moesten beide vraagstukken apart besproken worden en 
eerst de conventionele bewapening worden verminderd. 
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Het Sowjet-plan kwam dus op dit punt tegemoet aan de Westelijke 
opvattingen. 

In dit plan werd tevens voorgesteld de strijdkrachten van de Grote 
Vijf als volgt vast te stellen: voor de U.S.A., U.S.S.R. en China op 
1-lYz miljoen man; voor Engeland en Frankrijk op 650.000 man; ter
wijl de omvang van de legers der andere staten zou worden vastgesteld 
op een wereldconferentie voor ontwapening, waarbij vooropgesteld 
wordt dat deze omvang de 150 tot 200.000 man per land niet zal over
schrijden. 

Tegelijkertijd zou dan tot een beperking van de bewapening en uit
gaven voor bewapening moeten worden besloten. De middelen die hier
door zouden vrijkomen zouden voor de verbetering van de welvaart 
van het eigen volk en voor de hulp aan de minder ontwikkelde gebieden 
worden gebruikt. 

In het Sowjet-plan wordt dan voorgesteld al deze maatregelen aan 
een doeltreffend controlesysteem te onderwerpen. 

Verder wordt in het plan aandacht gewijd aan de situatie in Europa. 
Om de veiligheid in dit deel van de wereld te verzekeren stelt de S.U. 
wederom voor om in het kader van de ontwapening in Europa een 
zöne van beperkte en gecontroleerde bewapening te scheppen. Hiertoe 
zouden beide delen van Duitsland en enige nabuurlanden moeten 
behoren. 

De beperking van de strijdkrachten van de U.S.A., U.S.S.R., Frankrijk 
en Engeland, alsmede het niet toelaten van atoombewapening in deze 
zöne, zou een zeer grote stap vooruit zijn en verdere ontwapenings
maatregelen gemakkelijker maken. 

Het zou in het bijzonder een ernstige slag zijn tegen de Westduitse 
oorlogszuchtige kringen. 

Het is goed eraan te herinneren, dat de idee van zulk een zone voor 
het eerst op 21 juli 1955 door de Engelse premier Eden werd gelanceerd. 

Het ontwapeningsvoorstel van de S.U. kwam dus de Westelijken een 
heel eind tegemoet en was in feite gebaseerd op een aantal principes 
die door de Westelijken zelf in: vorige besprekingen naar voren waren 
gebracht. 

Dat men dus niet tot overeenstemming is kunnen komen bewijst dat 
in Westelijke kringen nog zeer sterke krachten aanwezig zijn, die geen 
ontwapening wensen. 

Thans beweert men van die zij de, dat men het vraagstuk van de 
atoomwapens niet los kan maken van de conventionele bewapening. 

Dat men beter een overeenkomst over de ontwapening in zijn geheel 
kan sluiten, dan te beginnen met het nemen van enige eerste maat
regelen. 

Dat men eerst de bestaande vraagstukken, zoals het Duitse moet 
regelen, alvorens over te gaan tot een ontwapening. 

In de ontwapeningscommissie werd thans in tegenstelling tot vorige 
uitingen en zelfs afwijkend van het Frans-Britse plan van 19 maart 
1956, waarin geen cijfers werden genoemd, door de U.S.A., Frankrijk 
en Engeland voorgesteld om de legersterkte van de U.S.A., de U.S.S.R. 
en China vast te stellen op 2Yl miljoen man (de V.S. hebben thans 2,9 
miljoen man onder de wapenen), van Engeland en Frankrijk op 750.000 
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man en van de overige landen op 500.000 man. 
Deze "ontwapeningsmaatregel" zou dan betekenen dat Nederland zijn 

leger bijna zou mogen verdrievoudigen! Het zou bovenal betekenen dat 
het bestaan van een leger van een half miljoen Westduitsers onder lei· 
ding van voormalige Nazi-generaals in Europa gelegaliseerd zou 
worden. 

Zelfs detailmaatregelen, die door de S.U. waren voorgesteld, zoals 
het stopzetten van de proeven met atoomwapens, wilde men geheel 
ondergeschikt maken aan de regeling van alle andere vraagstukken. 

Het blijkt uit alles, dat krachtig optreden van de publieke opinie 
tegen de nog altijd aanwezig "bewapenaars tot elke prijs" noodzakelijk 
is. Dat ontwapeningsconferenties alleen dan succes kunnen hebben 
wanneer alle voorstanders van ontwapening gemeenschappelijk hun 
eisen op de conferentietafel deponeren. 

Het vraagstuk dat dan ook in het middelpunt van de strijd voor de 
vestiging van een duurzame vrede moet staan is dat van de ontwapening 
en van de veiligheid van Europa. 

Het is een vraagstuk dat allereerst door de volkeren zelf moet worden 
opgelost. 

Het stopzetten van de bewapeningswedloop en het sluiten van eerste 
ontwapeningsovereenkomsten zal betekenen dat het wederzijdse wan· 
trouwen tussen de staten wordt verminderd en de mogelijkheid wordt 
geschapen voor het vreedzaam regelen van andere vraagstukken, zoals 
vooral het Duitse. 

"Beide regeringen zijn het erover eens, dat het oplossen van het ont• 
wapeningsvraagstuk van de allergrootste betekenis is voor het behoud 
van de wereldvrede. Het sluiten van een internationale overeenkomst zou 
de internationale sparoning helpen verminderen, het vertrouwen tussen de 
sta·ten vergroten en de last van de militaire uitgaven verlichten" (ver· 
klaring Boelganin-Eden). 

Ook in ons land zijn er mensen die zeggen dat eerst het vertrouwen 
moet worden hersteld en dat de bewapeningswedloop niet de oorzaak 
maar het gevolg is van het wantrouwen en van het bestaan van allerlei 
conflicten en dat dus dit wantrouwen en deze geschillen eerst op· 
geheven moeten worden om een begin te kunnen maken met het ont· 
wapenen. 

Het zal wel moeilijk zijn om b.v. met de heer de Kadt c.s. hierover 
van gedachten te wisselen. Voor hem en een aantal anderen ligt het 
eenvoudig. Vervang het socialistische stelsel in Oost-Europa door het 
kapitalistische en het wantrouwen is weg. Aan een dergelijk "ar.gu· , 
ment" kunnen we echter hier wel voorbijgaan. 

Er zijn er echter ook, die het eerlijk met de vrede menen, maar die 
dezelfde argumenten gebruiken dat eerst alle conflicten geregeld moe
ten worden voordat de bewapeningswedloop kan worden beëindigd. 
Tegen hen moet men zeggen dat men van de realiteit moet uitgaan. Dat 
de verdeling van de wereld in twee tegengestelde militaire blokken 
zeker een droevige zaak is. Dat het nauwelijks nut heeft om, wanneer 
men ontwapening wil, het verleden op te graven en de verantwoording 
vast te stellen. Dit kan de volkeren alleen maar gescheiden houden, 
terwijl men ze juist tot elkaar moet brengen. 
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Het wantrouwen wordt juist door het voortzetten van de bewape
ningswedloop vergroot. Een ieder die het eerlijk met de vrede meent 
kan toch niet in ernst beweren dat het bewapenen van West-Duitsland 
met atoomwapens noodzakelijk is omdat het Duitse vraagstuk nog niet 
is geregeld. 

Men kan echter wel beweren en bewijzen dat een dergelijke misdaad 
het wantrouwen tussen de staten alleen maar zal vergroten en het re
gelen van het Duitse vraagstuk juist zal bemoeilijken. Geen eerlijk mens 
kan toch volhouden dat het stopzetten van de proeven met atoombom
men onmogelijk is zolang Duitsland nog niet is herenigd. 

Op de buitengewone zitting van de Wereldvredesraad, die van 5-9 
april j.l. te Stockholm plaatsvond, zijn een aantal maatregelen genoemd, 
die het totstandkomen van eerste ontwapeningsovereenkomsten kunnen 
bevorderen. Deze maatregelen zijn: 

De bewapening en strijdkrachten van alle landen moeten, te beginnen 
bij de grote mogendheden, ,fot een gemeenschappelij'k overeengekomen peil 
beperkt worden. 

De handelt;n wapeniS moet onvoorwaardelijk onder de strenge contröle 
van de Verenigde Naties worden gesteld. 

De proefexplosies met kernwapen1en, die het wereldgeweten ten diepste 
verontrusten, moeten worden stopgezet. 

Het zijn voorstellen die zeker door alle voorstanders van de ont
wapening ondersteund kunnen worden. 

* Om het eensgezinde optreden te bereiken is het nodig die vormen 
van actie toe te passen, die in overeenstemming zijn met de gewijzigde 
situatie-vormen die in overleg met alle voorstanders van ontwapening 
moeten worden besproken en vastgesteld. 

Was het zo, dat de Wereldvredesraad als enige vredesbeweging een 
tijdlang praktisch alleen de bevolking opriep tot actieve strijd voor de 
vrede, thans is het zo dat zeer vele organisaties en personen, zowel 
nationaal als internationaal, het optreden voor ontwapening en verbod 
van de Atoomwapens in hun program hebben staan. 

We noemen uitspraken en stellingen op dit gebied van: 

de Aziatisch~Afrikaanse conferentie te Bandoeng 
de Kerst~ en Paasboodschap van Paus Pius XII 
de conferentie van burgemeesters van 37 hoofdsteden 
de internationale conferentie van Vrije Vakverenigingen 
de Internationale coöperaties 
de internationale federatie van verzetsstrijders 
de internationale parlementaire Unie 
de liga van Rode Kruisverenigingen 
de beroemde geleerden Einstein en Russell 
de verklaring van 18 Nobelprijswinnaars 
de Quakers 
de internationale liga van vrouwen voor vrede en vrijheid 
de wereldconferentie van parlementsl'eden voor wereldregering 
de wereldraad der kerken 
de wereldfederatie van wetenschapsmensen 
het wereldvakverbond 
de wereldfederatie van verenigingen van de UNO 
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.....- de wereldveteranenfederatie 

.....- de internationale liga van Christelijke ;onge vrouwen 

Naast de communistische partijen treden vele socialistische partijen 
op voor ontwapening. 

De P.v.d.A. heeft in haar verkiezingsprogram nog vastgehouden aan 
de oude opvatting van versterking van de militaire kracht. Maar ook in 
deze partij klinken hoe langer hoe meer stemmen op, die het beëindigen 
van de bewapeningswedloop, het stopzetten van de atoombomproeven 
en het verbod van de atoomwapenen wensen. 

Men kan gerust aannemen dat deze stemmen het overgrote deel van 
de aanhang van de P.v.d.A. vertegenwoordigen. 

Het versterken en evt. bundelen van alle voorstanders van de ont
wapening, zal vereisen dat men elkaar benadert op basis van gelijkheid. 

De Wereldvredesraad heeft in zijn laatste zitting nogmaals ver
klaard dat zij niet het monopolie heeft van de strijd voor de vrede. Ook 
in de grondslag van de Nederlandse Vredesraad wordt hier met nadruk 
op gewezen. 

Het zal nodig zijn, dat vertegenwoordigers van de verschillende be
wegingen, organisaties en politieke partijen wederzijds contact opnemen i 

en trachten een gemeenschappelijk standpunt te formuleren op basis i. 

waarvan de verschillende groeperingen voor ontwapening kunnen op
treden, ongeacht verschillen van mening over welke andere vraagstuk
ken dan ook. 

* 
Van beslissende betekenis voor het doorzetten van de campagne voor 

ontwapening is de samenwerking en het contact tussen socialisten en 
communisten. Nationaal en internationaal. 

Daarom is het vooral van zo'n grote betekenis dat de C.P.N. en de 
Socialistische Unie in een gemeenschappelijke verklaring hebben be
sloten de wederzijdse aanvallen te staken en op zakelijke en vriend
schappelijke wijze over enige vraagstukken te gaan discussiëren. 

Deze zaak is een buitengewoon belangrijke bijdrage in de strijd voor 
de vrede en voor het tot standkomen van samenwerking tussen de 
vredeskrachten in ons land, in het bijzonder tussen communisten en 
socialisten. 

Het is de plicht van iedere communist steeds weer te streven naar 
contacten met sociaal-democraten. Reeds in de periode van de koude 
oorlog is er in vele bedrijven contact en samenwerking geweest in acties 
voor het verbod van de atoombom, tegen de herbewaping van Duits
land, voor de herdenking van de Februari-staking, tegen de gratie
verlening aan Lages en voor de viering van de 5e Mei. 

In de strijd voor de economische eisen groeit de eenheid van optreden. 
In de Nederlandse Vredesraad werken communisten en socialisten 

op basis van een door allen aanvaarde grondslag uitstekend samen. 
Op 15 mei j.l. werd aan de Nederlandse regering een adres aangebo

den, waarin zij werd verzocht in de UNO op te komen voor het stop
zetten van de proeven met atoomwapenen. Dit adres werd ondertekend 
door personen behorende tot alle politieke en godsdienstige groepen 
van ons land. 
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Thans spreken vele socialistische partijen in Europa zich voor een 
gecontroleerde ontwapening uit. Vooraanstaande socialistische leiders 
roepen op de eenheid van de arbeidersklasse te herstellen om de oorlog 
uit te bannen. 

De communistische partijen zijn bezig een aantal fouten die in het 
verleden gemaakt zijn en die o.m. een contact met de sociaal-democra
ten bemoeilijkten, te herstellen. 

Het internationaal verbond van vrije vakverenigingen en het wereld
vakverbond hebben in hun 1 Mei-oproepen de arbeiders opgewekt, op 
te treden voor een algehele gecontroleerde ontwapening. 

Thans is het zo dat niet alleen de overgrote meerderheid van de 
wereldbevolking, maar de belangrijkste en krachtigste organisaties en 
bewegingen zich voor ontwapening uitspreken. 

Een dergelijke situatie hebben we de afgelopen jaren niet gekend. 
Daarom mag geen moment meer geaarzeld worden met het openen 

van het gesprek tussen communisten en socialisten, vooral in de be
drijven, over de weg die gegaan moet worden naar ontwapening. 

Het is thans mogelijk in de bedrijven op te treden tegen de plannen 
om in ons land de bewapening nog meer op te schroeven, hetgeen we
derom ten koste zal gaan van het levenspeil van de arbeidersklasse. 

In het totstandbrengen van een dergelijk gesprek en gemeenschap
pelijk optreden moeten wederzijdse beschuldigingen achterwege blijven 
en moet worden uitgegaan van datgene wat velen thans bindt, n.l. de 
strijd voor ontwapening en een beter levenspeil. De zaak van het ge
meenschappelijk optreden van de arbeidersklasse voor ontwapening 
moet tot een vraagstuk worden dat alle vakorganisaties in ons land, in 
het bijzonder het N.V.V. en de E.V.C. bezighoudt. Het is dan ook een 
ernstig gebrek dat dit vraagstuk niet in de vakbondsbladen, noch in ·die 
van het N.V.V. maar ook praktisch niet in die van de E.V.C. aan de 
orde wordt gesteld. 

Een tekortkoming die eveneens hersteld dient te worden, willen we 
met nog meer succes de strijd voor de vrede en de ontwapening door
zetten, is het feit dat er vele plaatsen en bedrijven in ons land zijn, 
waar communisten wonen of werken en waar geen enkele poging in 
het werk wordt gesteld om rondom het vraagstuk van de vrede hechte 
contacten aan te knopen met sociaal-democraten. 

Ja, er zijn zelfs secretarissen van belangrijke partij -districten, ver
antwoordelijke kameraden in de vakbonden, die aan dit vraagstuk geen 
enkele aandacht besteden. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid hebben de vol
keren de oorlog teruggedrongen, ja, zij hebben de mogelijkheid oor
logen uit te bannen. 

Het is geen noodlottige onvermijdelijkheid dat miljoenen mannen, 
vrouwen en kinderen omkomen in een zee van bloed en tranen. Het is 
geen onvermijdelijk noodlot dat gehele landstreken, tienduizenden hui
zen en honderden cultuurmonumenten aan de vernietiging worden prijs 
gegeven. 

,.Er bestaan vandaag machtige maatschappelijke en politieke krachten, 
die over geweldige middelen beschikken om te verhinderen, dat de im~ 
peria/isten een oor~og ontketenen, en - mochten deze proberen· een oor~ 
log te beginnen - om de agressors vernietigend terug te slaan en hun 
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avonturiersplannen te doorkruisen. Daartoe moeten alle krachten, die 
tegen de oorlog opkomen waakzaam en strijdvaardig zijn, opdat zij in een 
eensgezind front optreden en hun inspanningen in de strijd voor het be
houd van de vrede niet verminderen." 

(Uit de rede van Chroestsjow op het 20ste Partijcongres der CPSU). 

Hieraan te werken is ons aller plicht. 
N. LUIRINK 

Nadat dit artikel geschreven was werd bekend dat de S.U. had besloten 
per 1 mei 1957 1.200.000 man te demobiliseren. Een beter bewijs dat het mislukken 
van de ontwapeningsbesprekingen te Londen niet aan de S.U. te wijten is, is 
praktisch niet denkbaar. 

N.L. 

Reliëf op het nationale monument 
(Zie pag •. 144) 

326 



MEERW AARD1E EN WINST 
Bij het herverschijnen van Marx' "Loon, prijs en winst" 

Meer dan een eeuw geleden, in juni 1865, hield Karl Marx een voor
dracht voor de Generale Raad van de Eerste Internationale. Later, lang 
na zijn dood, is deze lezing, die enkele der belangrijkste vraagstukken 
van de kapitalistische economie behandelde, gepubliceerd onder de titel 
"Loon, prijs en winst". Uitgeverij Pegasus heeft dezer dagen een nieuwe, 
smaakv;ol verzorgde uitgave van dit werkje uitgegeven. 

In het jaar, dat deze lezing werd uitgesproken, we~kte Marx hard 
aan de uiteindelijke tekst van zijn hoo:lldwerk, "Het kapitaal". Hij had 
echter besloten om over enkele economische problemen mondeling op 
te treden, omdat er in de Generale Raad door een Engelse vertegen
woordiger, John Weston geheten, opvattingen over dit onderwerp wa
ren ten beste gegeven, die wetenschappelijk onjuist waren en praktisch 
schadelijk zouden kunnen zijn voor de strijd van de ar;betdersklasse, 
vooral voor de vakverenigingsstrijd. Marx beperkte zich echter niet tot 
de weerlegging van deze verkeeDde gedachten; hij gaf een uiteenzetting 
over de fundamentele vraagstukken van de economie. In populaire 
vorm zette hij uiteen, wat enkele jaren later op diepgaande wijze en 
uitvoering in het ,eerste deel van "Het kapitaal" belicht zou worden. 

Waarde, meerwaarde, prijs, loon en winst: het ging er om de be
tekenis van deze economische begrippen te verklaren en de onderlinge 
band tussen de verschijnselen, die zij weergeven te laten zien. Het 
herverschijnen van "Loon, prijs en winst" geeft aanleiding op deze 
uiteenzettingen in te gaan en op hun betekenis ook voor onze tijd te 
wijzen. 

I 
Niet de technische zijde van de produktie - hoe een p1:1odukt wordt 

gemaakt - heeft de aandacht van de economen. Ook gaat het hun er 
niet om te verklaren hoe het komt, dat een bepaald produkt in staat is 
behoeften van de mens te bevredigen. Dit zijn voor hen gegevens. 

De betrekking van de afzonderlijke mens tot het produkt, de beteke
nis die dit voor hem persoonlijk heeft, de psychologische kant van de 
zaak dus, behoort evenmin tot hun studie-objekt. In de burgerlijke 
politieke economie zijn de aanhangers van de grenswaardeleer deze 
opvatting echter wel toegedaan; zij gaan hiervan zelfs uit bij de bestu
dering van het economische leven. Dit is de reden, dat zij geen werke
lijke resultaten hebben kunnen bereiken en deze theorie praktisch is 
losgelaten. 

De marxistische politieke economie gaat de betrekkingen tussen de 
mensen onderling na, zoals die in het produktieproces tot uitdrukking 
komen. De verschijnselen, die zich hierbij voordoen, behandelt zij in 
zover deze maatschappelijke verschijnselen zijn en de betrekkingen 
tussen de mensen tot uitdrukking brengen. 

Als Marx dan ook spreekt over de waarde van de waren, bedoelt hij 
hun sociale functies en niet hun natuurlijke eigenschappen. In de waar
de, - de verhouding waarin de ene waar tegen de andere wordt geruild 
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- komen de betrekkingen tussen de mensen in de maatschappij te 
voorschijn. Een waar- maakt voor zijn produktie aanspraak op een deel 
van de arbeidstijd, waarover de gehele maatschappij beschikt. Alle 
waren zijn dus een produkt van maatschappelijke arbeid, zij zijn als het 
ware een kristallisatie daarvan. De hoeveelheid maatschappelijk nood
zakelijke arbeid, die voor hun vervaardiging nodig is, bepaalt hun 
waarde. 

Nu is in de kapitalistische maatschappij ook de arbeidskracht een 
waar geworden, die wordt gekocht en verkocht. Als een gevolg van een 
geheel historisch proces is de eenheid, die er vroeger bestond tussen de 
werkers en hun arbeidsmiddelen (werktuigen, machines e.d.) verbro
ken. Deze eenheid wordt pas op een hoger plan, in het socialisme, 
opnieuw tot stand gebracht. Nu echter bezit de arbeider alleen zijn 
arbeidskracht; de machines e.d. zijn het eigendom van de kapitalist. 
De a11beider moet hem zijn arbeidskracht verkopen. Al~ gevolg van de 
produktieve kracht van de mens kan met deze arbeidskracht meer 
waarde worden geschapen dan deze zelf voor zijn instandhouding en 
reproduktie, het onderhoud van de arbeider en zijn gezin, kost. Dit 
verschil tussen de waarde, die door het gebruik van de arbeidskracht 
wordt geschapen en de waarde van de arbeidskracht zelf, eigent de 
kapitalist zich toe. Dit is de meerwaarde. 

"Op dit soort van ruiL tussen kapitaal en arbeid is de kapitalistische 
produktie of het loonstelsel gegrond", zegt Marx in zijn voordracht. 

Deze ruil, de verkoop van de arbeidskracht aan de kapitalist, en de 
meerwaarde, die deze daardoor kan verkrijgen, is dus de fundamentele 
verhouding in het kapitalisme. Zij bepaalt de verhouding tussen de twee 
belangrijkste klassen van de maatschappij: het proletariaat en de kapi
talisten, en zij geeft de grondslag aan van de klassenstrijd, over de 
,grootte van de meerwaarde en daarmee van het loon en over de af. 
schaffing van het loonstelsel. 

Alle andere verhoudingen en verschijningsvormen van het kapita
lisme worden door de produktie van meerwaarde bepaald en beïnvloed, 
zowel de structuur van het kapitaal, de ontwikkeling van de produktie
krachten als de tendens tot daling van de winstvoet enz. 

Onder het kapitalisme is er een stimulans voor de technische ontwik
keling, omdat er daardoor minder arbeidstijd hoeft te worden besteed 
aan de vervaardiging van wat de arbeider voor zijn onderhoud nodig 
heeft (verhoging van de uitbuiting, omdat de nieuwe techniek het mo
gelijk maakt per tijdseenheid meer produktieve arbeid te laten ver
richten), maar er wordt tezelfdertijd een grens gesteld aan de tech
nische ontwikkeling. Zij is namelijk slechts voordelig in zoverre de 
waarde van de machines lager is dan de waarde van de arbeidskracht 
die zij moeten vervangen. De technische ontwikkeling heeft niet ten 
doel arbeid te besparen of de arbeid te vergemakkelijken. Onder het 
kapitalisme brengt de technische ontwikkeling integendeel versterking 
van de uitbuiting mee. 

II 
De meerwaarde kan de kapitalist echter slechts realiseren, in geld 

omzetten, via de verkoop van de produkten, via het maken van winst. 
Zoals de waarde van een waar tot uitdrukking komt in de prijs, waar-

328 



tegen ze verkocht wordt, komt de meerwaarde tot uitdrukking in de 
winst en de vormen hiervan. Prijs en winst zijn de verschijningsvormen 
van waarde en meerwaarde. Waarde en meerwaarde zijn het wezen 
van prijs en winst. 

Rechtstreeks zijn ze dus niet aan elkaar gelijk. Waarde en meerwaar
de worden tot prijs en winst door middel van een aantal tussenschakels 
en beïnvloedende factoren. De overgang van de produktie, waar de 
meerwaarde wordt geschapen, naar de circulatiesfeer, waar deze gerea
liseerd moet worden, brengt met zich mee, dat er veranderingen, wijzi
gingen optreden. 

De verandering van meerwaarde in winst geeft ook een andere ver
houding weer. De meerwaarde laat de verhouding zien, waartoe het 
kapitaal tot de a11beid staat; zij geeft de graad weer, waarin de arbeider 
door het kapitaal wordt uitgebuit. De winst brengt de verhouding van 
het kapitaal tot zichzelf tot uitdrukking; het laat de graad van ver
rijking van de kapitalist zien. Ook de verhouding van de kapitalisten 
onderling, die trachten zich een zo groot mogelijk deel van de totale, 
door het proletariaat voortgebrachte meerwaarde toe te eigenen, komt 
in de winst en in haar verschillende vormen tot uitdrukking. Hoe dit 
echter ook geschiedt, zij blijven voortkomen uit de bron der meer
waarde. 

Marx formuleert dit in "Loon, prijs en winst" aldus: 
"Rente, interest en industriële winst zijn slechts verschillende namen 

voor verschillende delen der meerwaarde van de waar of van de daarin 
bevatte onbetaalde arbeid, en zij vloeien in gelijke mate uit deze bron 
voort en uit deze bron alléén ... V oor de arbeider zelf is het va"! onder
geschikte betekenis, of deze meerwaarde, het resultaat van zijn meer
arbeid of onbetaalde arbeid, uitsluitend door de kapitalistische onderne
mer in de zak wordt ges·token, dan wel of deze laatste gedwongen is om 
gedeelten daarvan onder de naam van rente en interest aan derden af 
te staan." 

In dit boekje wijst Marx er op, dat ook de verdeling van de totaalsom 
der meerwaarde door wetten wordt geregeld. Op deze plaats zet hij 
echter niet uiteen hoe dit geschiedt. Dit is te vinden in het derde deel 
van "Het kapitaal", in de theorie van de p:mduktieprijzen en de vorming 
van de gemiddelde winstvoet. Onder de voorwaarden van de vrije 
concurrentie en het anarchistische karakter van de produktie, waarbij 
het kapitaal zich steeds verplaatst naar de bedrijfstakken waar de 
hoogste winst kan worden geboekt, ontstaat een gemiddelde winstvoet, 
die een bepaald percentage is van het aangewende kapitaal, zondêr te 
zien naar de verhouding, waarin dit kapitaal wordt gebruikt voor de 
aankoop van machines en van arbeidskracht. 

Sinds dit derde deel door Fr. Engels werd uitgegeven, is gezegd dat 
er een tegenstelling zou zijn tussen de meerwaardeleer, zoals die uit
eengezet is in het eerste deel van "Het kapitaal" en ook in "Loon, prijs 
en winst" en de theorie van de produktieprijzen en de vorming van de 
gemiddelde winstvoet 

Er is zelfs gezegd, dat Marx al schrijvend van gedachte zou zijn ver
anderd. Wij vinden dit bedenksel bv. in het boek van prof. dr L. J; 
Zimmerman "Geschiedenis van het economisch denken" (Den Haag, 
1955, vierde druk). Prof. Zimmerman schrijft: "Marx heeft hiermede 
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(met zijn theorie van de produktieprijzen) dus uiteindelijk de gehele 
opzet van zijn meerwaardeleer verlaten: het zijn niet meer de hoeveel
heden arbeid, die de prijzen reguleren, doch het zijn de produktiekosten, 
waarmede Marx uitmondt bij de Ang1o-Amerikaanse prijstheorie ... 
Hiermee verliest echter ook de meerwaardeleer haar theoretische fun
dering" (pag. 103)! 

Deze opvatting van prof. Zimmerman is een herhaling van wat vele 
malen is opgemerkt, het eerst reeds in de vorige eeuw door de Oosten
rijkse econoom von Böhm-Bawerk, een der grondleggers van de grens
waardeleer. 

Dat Marx al schrijvend van de meerwaardetheorie afstapte, is een 
pertinente onwaarheid. De hele theorie stond al op schrift voor het 
eerste deel van "Het kapitaal" verscheen. Dit blijkt uit de inleiding van 
Engels tot het tweede deel van dit werk. Engels deelt daarin mee, dat 
de manuscripten, waarin Marx het vraagstuk van de produktieprijzen 
en de gemiddelde winstvoet behandelde, dateren van 1861-1863; het 
manuscript van het derde deel van "Het kapitaal" dateert van 1864-
1865. "Pas nadat dit in zijn wezenlijke trekken gereed was, ging Marx 
over tot de uitwerking van Boek I, het in 1867 gedrukte eerste deel", 
stelt Engels vast. Deze feiten, die iedereen kan nagaan, liet prof. 
Zimmerman, zoals voor hem v. Böhm-Bawerk en anderen, buiten 
beschouwing. 

De in burgerlijke kringen grote autoriteit genietende econoom 
Schumpeter (enkele jaren geleden overleden), een anti-Marxist die, 
zeldzame uitzondering, Marx gelezen heeft, moet deze onjuistheid er
kennen. Hij zegt echter, dat dit pas kon blijken, toen de "Theorieën 
over de meerwaa11de" (het vierde deel van "Het kapitaal") voor het 
eerst we11den gepubliceerd (1905-1910). In dit werk zijn de manuscrip
ten van 1861-1863 afgedrukt. Zoals wij echter lieten zien, had v. Böhm 
dit twintig jaar eerder kunnen weten, na het lezen van Engels' inleiding 
bij het tweede deel van "Het kapitaal". 

Terecht wijst prof. Schumpeter er echter op, dat het hier niet alleen 
een feitelijke onjuistheid betreft. De gedachte, dat het derde deel de 
meerwaardeleer zou tegenspreken, laat ook een verkeerd begrip van 
Marx' opvattingen over de waarde zien. 

Omdat deze kwestie nog altijd de gemoederen beweegt, is het goed de 
redenering van Schumpeter hier te vermelden. Hij wijst erop, dat 
Ricardo (1772-1823), een der grondleggers van de klassieke burgerlijke 
economische theorie, inderdaad zijn arbeidswaardeleer niet in overeen
stemming met de feiten achtte en deze als op z'n hoogst een benadering 
ervan zag. Ricardo kwam hiertoe, omdat volgens zijn evenwichtsopvat
tingen de prijzen moesten overeenkomen met de waarden. Marx deelde 
deze evenwichtsopvattingen echter niet. "Zijn probleem", zo omschrijft 
prof. Schumpeter het, "was juist om aan te tonen, hoe als gevolg van 
het mechanisme van de volledige concurrentie, met deze absolute 
waarden, zonder veranderd te worden, op zo'n wijze werd omgespron
gen, dat de waren uiteindelijk, terwijl ze hun waarde behielden, niet 
tegen prijzen werden verkocht die overeenkomen met deze waarden" 
(History of Economie Analysis, Londen 1954 pg 597). 

De conclusie ligt dan voor de hand. "Met andere woordef.l, de waar-

330 

• 



de-theorie van het eerste deel werd te veel in de zin van Ricardo ge* 
ïnterpreteerd", zegt Schumpeter. Ook prof. Zimmerman maakt zich dus 
aan deze fout schuldig. Een zodanige weergave van Marx' theorie is in 
een leerboek over de geschiedenis van het economisch denken echter 
niet op zijn plaats. 

Het is noodzakelijk de modificatie van meerwaarde tot winst te on
derzoeken als een tegenstelling van het werkelijke leven. "De taak van 
de wetenschap bestaat juist hierin", schreef Marx in een brief aan 
Kugelmann van 11 juli 1868, "te verklaren hoe de waardewet ver
schijnt". De wetenschap moet nagaan hoe het komt, dat meerwaarde en 
winst niet rechtstreeks samenvallen en dit zelfs niet kunnen. Alleen zo 
kunnen de maatschappelijke betrekkingen in de kapitalistische pro
duktie onthuld worden. 

III 
Marx behandelde deze vraagstukken met inachtneming van de aan

wezigheid van volledige concurrentie; in zijn tijd vertoonde de maat
schappij hiermee nog een zekere overeenstemming. 

In het monopolistische stadium van het kapitalisme treden nieuwe 
wijzigingen op, zowel bij de vorming van de meerwaarde als bij de 
verandering van deze in winst. 

De monopolies voeren de uitbuiting van de arbeiders aanzienlijk op 
door intensivering van de arbeid en verlenging van de arbeidstijd door 
overwerk. 

In "Loon, prijs en winst" worden deze methoden beschreven, op een 
wijze die nog steeds geldt. Lees bv. Marx' uiteenzetting over de nood
zaak van de strijd van de arbeiders tegen verlenging van de arbeidsdag: 

"Door hun best -te doen om de arbeidsdag weer tot zijn vroegere rede
lijke duur te verkor-ten of daar, waar zij geen wettelijke vaststelling kun
nen afdwingen, het overwerk te beperken door een loonsverhoging - een 
verhoging, niet slechts in evenredigheid met de uitgeperste overarbeid, 
maar op een grotere schaal - vervullen de arbeiders slechts een plicht 
tegenover zichzelf en hun ras. Zij houden slechts de .fyrannieke, weder
rechtelijke toeëigening van het kapitaal binnen zekere grenzen. Tijd be
tekent ruimte voor menselijke ontwikkeling. Iemand, die geen vrije tijd 
te zijner beschikking heeft, wiens gehel'e levensduur, afgezien van de 
lou-ter fysieke onderbrekingen door slaap, maaltijd enz., door zijn arbeid 
voor de kapitalist in beslag wordt genomen, is minder dan een lastdier. Hij 
is niets anders dan een machine voor het voortbrengen van anderer rijk
dom, lichamelijk gebraken en geestelijk tot een dier geworden." 

Ook het toenemende werk van vrouwen e.d. wordt door Marx op een 
meesterlijke manier gekenschetst. 

Al deze vormen om de meerwaarde te vergroten, worden door de 
monopolies op een nog geraffineerder manier dan voorheen toegepast. 

Daarnaast hebben de monopolies andere middelen tot hun beschik
king. Zij gebruiken hun positie om hoge prijzen, monopolie-prijzen te 
vragen, waardoor zij de arbeider weer een deel van zijn loon ontstelen. 
Door hun macht over het staatsapparaat laten zij hen belastingen be
talen, die langs allerlei omwegen, o.a. door hoge bewapeningsuitgaven, 
weer in hun brandkasten terecht komen. 

De monopolies kunnen door het aanwenden van deze methodes 
andere groepen van de bourgeoisie dwingen een deel van de meerwaar-



de die zij zich hebben toegeëigend aan hen af te staan. In ons land ia 
dit na de oorlog geschied door het geruime tijd op het 'Jooroorlogse peil 
laten staan van de huren en door het betrekkelijk laag houden van de 
prijzen voor de produkten van de landbouw. Dit gaf de monopolies de 
gelegenhe~d de geldlonen laag te houden en reusachtige winsten te 
,behalen, ook ten koste van de landbouw en van de huizenbezitters. 

In verband met de huren wordt door de ondernemersbladen nu zelfs 
wel gesproken over het gelden van vervalste kostprijzen. De afgelopen 
jaren hebben de groepen kapitalisten, die huizen bezitten, een offensief 
ondernomen om zich een groter deel van de meerwaarde toe te eigenen. 
De grote monopolisten ondersteunen hen nu hierbij en willen per 
1 januari 1957 een huurverhoging van 25 pct doorvoeren, maar trachten 
dit zo te doen, dat het de uitbuiting nog verscherpt en hun winsten niet 
aantast. De door hen toegegeven vervalsing van de kostprijzen is echter 
ook het gevolg van de, in verhouding met de lonen hoge, maar relatief 
lage prijzen van de landbouwprodukten. Door de boeren wordt op 
verandering in deze toestand aangedrongen door middel van lonende 
garantieprijzen. De grote ondernemers en de regering weigeren dit, 
omdat het ten koste van de monopoliewinsten zal moeten gaan. 

Deze gewijzigde vorming en verdeling van de meerwaarde schept 
mogelijkheden om te komen tot een breed front tegen de monopolies, 
waarin de boeren, de middenstand en zelfs delen van de kapitalisten 
worden opgenomen. Want zij allen worden door de overheersing der 
monopolies getroffen. 

Onder deze verhoudingen hebben de monopolies er belang bij hun 
bestaan als voordelig voor de gehele maatschappij af te schilderen. Een 
gehele reeks mooipraters en -schrijvers is in het geweer geroepen om 
theoretische argumenten daartoe te leveren. 

Er zijn daarvan vele voorbeelden aan te halen. We willen ons hier 
beperken tot de econoom wiens opvattingen over Marx we reeds ge
noemd en bestreden hebben, n.l. tot prof. Zimmerman. Enkele jaren 
geleden, in 1952, publiceerde deze (in het Engels) een boekje "De ge
neigdheid tot monopoliseren". Daarin lezen wij o.a., dat monopolisering 
een der middelen is, "die hoog nodig zijn voor de stabilisering van de 
produktie en de werkgelegenheid, en laten wij niet vergeten, dat een 
onstabiele economie de grote weg is, die leidt naar het communisme." 
Monopolisering kan "niet alleen voordelig zijn voor de privé-zakenman, 
maar eveneens voor de maatschappij als geheel." Zijn conclusie is: 
"Zolang als we instemmen met het stelsel van vrije ondernemingen 
moeten we ook de monopolies aanvaarden." 

De theoretische redeneringen zijn echter niet in staat om te doen 
vergeten, hoe de monopolies een steeds grotere invloed verwerven, de 
andere delen van de bourgeoisie aan zich onderwerpen en de arbeiders 
en andere werkers in toenemende mate uitbuiten. De arbeidersklasse, 
en haar communistische partij, die de konsekwente, revolutionaire eis 
"Afschaffing van het loonstelsel" verdedigt, is geroepen om leidend op 
te treden bij het vormen van een front tegen de monopolistische fractie 
van de bourgeoisie. De kracht daarvan zal bepaald worden door de 
mate, waarin de arbeiders hun eenheid hebben gesmeed. 

"Loon, prijs en winst" helpt om de grondslagen van de klassenstrijd, 
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rowel als de tegenstellingen binnen de kapitalistische klasse te begrij
pen. Ongetwijfe1d kost het lezen van deze populaire uiteenzetting van 
de meerwaardeleer enige moeite. Maar de kennis die hierdoor verwor
ven wordt, geeft de mogelijkheid om zich beter te oriënteren in de 
ingewikkelde en moeilijke verhoudingen van het monopolistische kapi
talisme. Door deze kennis wordt het inzicht verrijkt. En zonder inzicht 
is geen succesvolle strijd mogelijk. 

JAAP WOLFF 

EEN VERDEDIGER VAN HET AMERIKAANSE 

KAPITALISME IN DUIZEND VREZEN 

Onder de misleidende titel ,.De filosofen van het dagelijks brood" verscheen bij 
H. }. Paris een vertaling van een boek van Robert L. Heilbronner ,.Th:e wordly 
philosophers". We leren de bedoeling, die de schrijver met het boek zegt te heb~ 
ben, beter dan uit de Nederlandse titel kennen uit de, ter nadere verklaring, ge~ 
geven ondertitel: ,.De levens, tijden en ideeën van de grote economische denkers". 
In een naschrift verontschuldigt de schrijver zich over wie hij als "de grote eco~ 
nomische denkers" heeft uitverkoren. Hij erkent dat zijn keuze "de vakman zou 
kunnen ontstemmen". Het was echter zijn doel, "de belangrijkste uitingen van 
het economisch denken (!) te v,erhelderen". Als we nu ontdekken, dat op de 
omslag de portretten van 12 van deze uitverkoren denkers prijken, terwijl het 
kennisnemen van de inhoud van het boek ons leert dat de schrijver zich niet 
tot deze twaalf heeft beperkt, dan kan het niet anders of de beschrijving van de 
"levens, tijden en ideeën" van deze economen moet wel zeer oppervlakkig zijn. 

Daarbij schaart de schrijver zich zelf in de rij der grote economische denkers 
door ons zijn oordeel over de ideeën der anderen niet te onthouden. 

Hoe hij zelf denkt over de mogelijkheid enige wetmatigheid in de samenhang 
van het economisch handelen te ontdekken, blijkt ons al dadelijk als we op blz. 9 
lezen: ,.Elke dag wordt onze samenleving door een katastrofe bedreigd, niet door 
de natuurkrachten, maar door de volkomen onberekenbaarheid van de mens". Om 
die ,.katastrofe" te vermijden moet die onberekenbare mens in toom worden ge~ 
houden. Dat gebeurde dan oudtijds door de traditie of door een "centraal autori~ 
tair gezag", maar daarna werd de onberekenbare de teugel aangelegd door ,.de 
vrije prijsvorming", ,.door de enkeling toe te staan precies te doen wat hem 
goeddacht". Dan ontstaan er problemen, die de vroegere vormen van samenleving 
niet zouden hebben gekend en daarmede is des schrijvers doel bereikt om als 
eeste econoom Adam Smith ten tonele te voeren. Wel moet hij toegeven, dat het 
boek van Smith ,.De Rijkdom der volkeren" geen origineel boek is. Hij noemt op 
blz. 47 een gehele reeks schrijvers van naam, die reeds vóór Smith een ,.soort~ 
gelijke kijk op de wereld hadden". Prof. Seligman echter, van de Columbia 
Universiteit te N ew~ Y ork, zegt in de inleiding tot "De Rijkdom der Volkeren", 
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geschreven voor de uitgave van het boek in de .,Everyman's Library" ( 1910). 
dat het .,absurd" is .,te zeggen dat Adam Smith de eerste econoom was" . .,Eeuwen
lang hebben de mensen gedacht over economische vraagstukken en zelfs in de 
klassieke oudheid vinden we economische theorieën". Marx b.v. citeert op de eer
ste bladzijde van .. Zur Kritik der politischen Oekonomie" over de waarde Aris
toteles. Een schrijver, door Marx en anderen zeer hoog aangeslagen, die ongeveer 
drie eeuwen voor het begin van onze jaartelling leefde! 

Prof. Seligman nu somt van al deze economen op, wielke theorieën of opvattin
gen Smith daaraan heeft ontleend. Zo stamt de opvatting van Smith over de 
arbeid als maat van de waarde van William Petty, door Marx in zijn .. Theorieën 
over de meerwaarde" .,één van de geniaalste en meest originele economische 
onderzoekers en de grondlegger van de moderne economie" genoemd. En Petty 
leefde honderd jaar vóór Smith! 

Nu is het niet toevallig dat de schrijver Adam Smith uitverkoren heeft om de 
rij van zijn economische denkers te openen. Het is de .,vrije prijsvorming" en haar 
beteugeling de .,vrije concurrentie", die 'm dat doet. De Amerikaanse schrijver 
verwacht daarvan alleen heil. Daaruit is ook te verklaren, dat hij. wel breedvoerig 
en smakelijk babbelt over deze beide onderwerpen en over verdere aan de opper
vlakte li9'gende verschijnselen, doch dat we niets vernemen van de pogingen van 
Smith de struktuur van de samenleving te analyseren, hetgeen juist de weten
schappelijke betekenis van Smith uitmaakt. 

Zo gaat het ook met de andere grote burgerlijke econoom, David Ricardo. 
In plaats van uiteen te zetten hoe Ricardo de economische wetenschap verder 

brengt door betere definities, door het verbeteren van en het voortbouwen op de 
arbeidswaardeleer, enz., enz., krijgen we een breedvoerig gekeuvel over de diffe
rentiële grondrente of pachtleer. Een theorie, gehanteerd als wapen in de strijd 
van de opkomende kapitalistenklasse tegen de in de Engelse staat nog zeer mach
tige klasse der feodale grondbezitters. De differentiële grondrentetheorie is als 
het ware de theoretische fundering en rechtvaardiging van die strijd. Ook die 
differentiële grondrenteleer vinden we reeds bij Petty. Bij Smith is ze nog 
zeer gebrekkig geformeerd, eerst bij Ricardo krijgt ze haar verdere ontplooiing. 
Hier nu had zeker het pobleem van de absolute grondrente ter sprake moeten ko
men. Een probleem waarvoor de burgerlijke economen geen oplossing kunnen vin
den. Wel trachten ze de absolute pacht als .,bezitrente" te rechtvaardigen, hetgeen 
echter iets anders is dan een wetenschappelijke verklaring. Deze verklaring is 
slechts aan Marx gelukt. Behalve de ongeveer 200 bladzijden, die Marx in het 
3de deel van .,Das Kapital" aan de pacht wijdt, vinden we in .. Theorieën over de 
meerwaarde" nog eens meer dan 400 blz., meest in polemische vorm tegen ander~ 
economen, over hetzelfde onderwerp. 

Natuurlijk ontbre:ekt ook Malthus niet onder de door de schrijver uitgezochte 
economen. De schrijver zegt van hem: .,Hij was de man die pokken, slavernij en 
kindermoord verdedigde - de man die zich verzette tegen volksgaarkeukens, 
tegen vroege huwelijken en armenzorg", maar dat deed hij, zegt schrijver, .,uit 
oprechte zorg voor de werkelijke belangen der armen". In feite trachtte hij een 
natuurlijke verklaring te geven voor de ellende der arbeidende bevolking ten 
gerieve van aristocratie en opkomende bourgeoisie beide. Marx zegt van hem 
dat hij een .,beroepshielelikker van de aristocratie was, wier pachten, verkwisting, 
harteloosheid enz. hij economisch rechtvaardigde" (Theorien über den Mehrwert, 
2e deel. blz. 306). Marx toont bovendien aan dat hij een plagiator, een ideeëndief 
is en wetenschappelijk onzindelijk, vies, omdat hij wetenschappelijke conclusies 
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• 
verdraait ten gerieve van de aristocratie tegen de bourgeoisie en, wanneer nodig, 
ten gerieve van beiden tegen het proletariaat. 

De schrijver moet erkennen, hoe welwillend hij ook tegenover Maltbus blijkt 
te staan, ,.dat de theoretische economie op de duur niet zoveel aan hem bleek te 
danken te hebben" (blz. 109). Toch filosoof van het dagelijks brood!! 

De ellende, die Maltbus als gevolg van het werken van een natuurwet trachtte 
te verklaren, bracht minder serviele geesten in het geweer te harer bestrijding. Zij 
ontwierpen plannen voor een samenleving zonder ellende. En al waren hun 
plannen niet voor verwezenlijking vatbaar, zij bekommerden zich werkelijk om 
het dagelijks brood. 

Hoewel ook over het hier en daar waarderende, op andere plaatsen echter 
honende hoofdstuk, dat de schrijwr aan deze .,Utopistische socialisten", Owen, 
Fourier, Saint Sirnon en John Stuart Mill, wijdt wel het een en ander op te 
merken zou zijn, moeten wij dit om der wille van de ruimte achterwege laten. 
Wij volstaan ermee hier zijn samenvattend oordeel te geven: .. Een klein beetje 
geschift waren ze allemaal". (Blz. 137) Voor Mill geldt dat niet zozeer, want 
die heeft een ontdekking gedaan, die de schrijver in verrukking brengt . .,Hij heeft 
duidelijk gemaakt dat het eigenlijke terrein van de economische wetmatigheid de 
productie is en niet de distributie." .. Die economische wetten hebben niets te 
maken met de verdeling der producten" (blz. 142 en 143), ,.de mensen verdelen 
hun rijkdom zoals zij dat willen". Daarmede is dat dan geworden een kwestie .. van 
ethiek en moraal" (blz. 144). Dat daarmede de economische wetenschap wordt 
opgeheven en tevens zou blijken dat de samenleving sedert Mill meer en meer 
aan moraliteit heeft ingeboet, schijnt de schrijver niet te deren. Hoofdzaak voor 
hem is, dat deze opvatting vrij is ,.van aUe radicale opvattingen". Dat geldt niet 
voor Marx. Die is geen utopist. Want hij is de man, al betitelt de schrijver hem 
dan als .,verbitterd genie", .,pietepeuterig geleerde" en .,echte Duitse school~ 
meester", de econoom, waarmede .,het kapitalisme zich ten slotte moet meten". 
Na een poging tot het uiteenzetten van de materialistische geschiedbeschouwing, 
die g.eheel en al mislukt omdat de schrijver er niets van begrijpt, gaat hij er toe 
over zich met Marx, de econoom, bezig te houden. 

Marx zou, volgens de schrijver, gezegd hebben: ,.de juiste prijs is de waarde, 
- een netelig woord". (Inderdaad! J. H.) .. Want de waarde van een artikel, 
zegt Marx - en dat hadden Srnith en Ricardo reeds voor hem gezegd - is de 
hoeveelheid arbeid, die nodig geweest is om het te vervaardigen." Het principiële, 
alles beheersende verschil tussen de waardeleer van Smith en Ricardo en die van 
Marx is hem geheel en al verborgen gebleven. Dat de schrijver er niets, maar dan 
ook niets van snapt blijkt uit uitspraken, die een weergave heten te zijn van de 
marxistische theorie, als: .,alles" (!) kan per slot van rekening teruggebracht 
worden tot "arbeidskracht" ( curs. van ons - J. H.) (blz. 173); verder ,.mist de 
arbeider het recht en ook de macht meer te vragen dan zijn eigen waarde als 
verkoopbaar product"; of: ,.en toch komen alle arbeiders bedrogen uit" (blz. 
176). In de tijd van Marx was dat nog zo gek niet, vindt de schrijver, maar het 
klinkt wel vreemd .,in een wereld, waar vrijwel over de gehele linie, een eind 
gekomen is aan het uitzuigen van arbeiders" (!) Maar al .,is de hele Marxistische 
santekraam op zijn best een log en lastig staketsel en een onnodig ingewikkelde 
methode om het nodige inzicht te verkrijgen in de werking van het kapitalisme" 
toch moeten we ,.die gehele analyse" niet overboord gooien, want we zouden 
dan ,.toch ook zeer waardevolle elementen voorbijzien". We staan immers .. voor 
het buitengewoon merkwaardige feit, dat bijna al zijn voorspellingen zijn uitge~ 
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komen". Eén voorspelling is er echter, roept de schrijver verheugd uit, waarvoor 
dat niet geldt, en dat is de ineenstorting van het kapitalisme, althans verzucht hij, 
niet geheel. Overal is het kapitalisillle verdwenen of in het defensief gedrongen, 
,.behalve in de USA". In de USA is alles zo mooi als Marx zich niet heeft kunnen 
dromen: "een regering, die inderdaad monopolies bestrijdt" (!), "een serie maat· 
regelen, die voortkomen uit een sociale instelling", een onpartijdige regering, "die 
er naar streeft, tegenstrijdige belangen met elkaar in evenwicht te brengen" enz. 
enz. Dit geeft de schrijver de hoop, dat Marx in zijn analyse, "dat het wezen van 
het kapitalisme zelfvernietiging is, ongelijk zal krijgen", "dat in een sociale atmos
feer waarvan Marx nooit gedroomd heeft, het kapitalisme kan blijven bestaan en 
zelfs tot bloei komen" ( blz 190). De schrijver bevestigt de juistheid van het oor
deel van Marx over de economen na Ricardo als hij zegt dat de latere, erkende 
economen "geen behoefte meer voelden zich het hoofd te breken over de deugde
lijkheid van haar grondslagen of zich bezig te houden met onaangename twijfel 
over haar uil1eindelijk lot". Alleen de uiterlijke verschijnselen interesseren hen nog. 
Hoe zou men anders een "erkend" econoom kunnen zijn en niet met Marx naar 
de onderwereld, zoals de schrijver het noemt, worden verbannen. We gaan nu 
zijn bespreking van andere economen als Edgeworth, von Thünen, W alras, 
Bastiat, Stanley Jevons, die de crises verklaarde uit de zonnevlekken, hetgeen 
volgens de schrijver "niet eens zo apocrief is als het misschien op het eerste 
gezicht lijkt" (blz. 301), alsmede de strijdvaardige Henry George, schrijver van 
"Vooruitgang en armoede", strijder voor het invoeren van één enkele belasting, 
gelijk aan de netto-pacht, een leer, die "in de wereld der fatsoenlijke mensen werd 
verdoemd", "een lastige twijfelaar aan de zedelijke grondslag van onze wereld" 
(blz. 216 en 217), maar voorbij. 

Over het imperialisme, waarbij Lenin slechts even wordt vermeld, zegt de schrij
ver: "Natuurlijk zijn het Marshall-plan en Point Four uitlaten voor onze industrie 
en machtige wapens in de koude oorlog". Maar ... dat is nog geen imperialisme 
,.want imperialisme is dit alles, met bovendien politieke overheersing". "In die 
gehele sombere geschiedenis heeft Amerika door een gelukkig toeval, slechts een 
bijkomstige rol gespeeld". "De USA is voor deze dwaasheden bewaard ... "het 
had het Wilde Westen". Ja juist! En wat was dat Wilde Westen? Niemands
land? Of woonden daar de Indianen? En wat is er van de Indianen geworden? 
Hun land afgenomen, politiek bij de U.S.A. ingelijfd, en de mensen uitgeroeid! 
vermoord! De schrijver verbloemt dat de weg van het Amerikaanse imperialisme 
even misdadig en bloedig is geweest, en nog is, als die van het Europese im· 
perialisme. Zijn het Marshall-plan en de hulp aan de onderontwikkelde gebieden 
(Point Four) iets anders dan vooral middelen tot politieke overheersing? Zijn 
Zuid-Korea en Vietnam niet zeer duidelijke voo.rbeelden van Amerikaanse 
politieke overheersing? En geldt dit niet evenzeer voor het Formosa van Tsjang 
Kai-sjek? 

Als we ons nu de prachtige schildering van de Amerikaanse toestanden herin· 
neren, die de schrijver ons heeft voorgezet, dan blijkt ons de onevenwichtigheid 
van het boek, wanneer in het hoofdstuk "De genadeloze wereld van Thorstein 
Veblen" die genadeloze wereld de Amerikaanse blijkt te zijn. "De erecode was", 
onder de Amerikaanse kapitalisten, "niet erg hoog". De auteur beschrijft dan 
enkele van de zwendelpraktijken dezer heren. "Natuurlijk leidde dit alles tot een 
geknoei dat elk voorstellingsvermogen overtreft", zodat "er tussen hen zelfs niet 
die erecode bestond, die dieven onderling kennen". De schrijver vergoelijkt dat 
want ... "hun grof en gewetenloos optreden was geen berekende gemeenheid of 
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bewust negeren van Christelijke normen, maar eerder uiting van ongebreidelde 
energie, die geen grenzen van geweten of goede manieren kende". De .,American 
way of life"! 

De officiële economie .,hield zich van de domme", .,zij noemde dit onder~ 
nerningslust"; .,opoffering, inspanning en bekwaamheid heetten de oorsprong van 
grote fortuinen. 

Niet aldus Thorstein Veblen. 
Nadat de schrijver het leven van Veblen in finesses, tot pikante bijzonder~ 

heden toe, heeft beschreven, vertelt hij hoe het eerste boek van V eblen als een 
bom insloeg. De titel was al niet mis: .,De theorie van de klasse der leeglopers". 
Veblen doet daarin een geestige, satirieke aanval op de dwaasheden en zwak
heden der rijken, wier maatschappelijke grondslag het privaatbezit is. Hun ver~ 
achting voor de arbeid achtte hij een degeneratie van wat eens eervol geweest 
moet zijn. Deze ontaarding is het gevolg van een roversmentaliteit; d.w.z. een 
samenleving, die geweld en bruto strijdlust verheerlijkt, kan onmogelijk eerbied 
hebben voor menselijke arbeid 1 ). De rovers, die hun stempel drukten op de 
samenleving, waren alleen op roof uit, om de produktie van goederen bekommer~ 
den zij zich niet. Dat werd echter algemeen beschouwd als het .,toppunt van 
slimheid", aldus onze auteur. Veblen wilde daarom die rovers de macht tot 
roven, d.w.z. hun eigendom ontnemen en het economisch leven laten beheersen 
door de technici, die in. een tijd van zich steeds ontwikkelende techniek, zo'n 
belangrijke rol speelden bij de produktie. Gebeurde dat niet dan zou de wereld 
ondergaan in het bruut geweld van de rovers. Van die onttroning van de rovers 
moet de schrijver niets hebben. Hij noemt Veblen .,neuroticus" en .,sadist" (blz. 
244 en 245) en vergelijkt hem met .,de zonderlinge, halfgekke Utopistische socia
list" de Saint Sim on (blz. 272). Ondanks het feit dat de schrijver moet erkennen, 
dat de schildering van V eblen volkomen overeenkomt met de werkelijkheid (hij 
geeft daarvan zelf sprekende voorbeelden) schrijft hij: .,evenals Marx, heeft 
Veblen de capaciteit van het democratisch systeem, zijn eigen uitwassen te corri~ 
geren volkomen onderschat". 

We zouden dat met Eertrand Russell een .,cynische onbeschaamdheid" willen 
noemen. De schrijver erkent zelf, dat de monopolies enorme winsten maken en 
dat er, hij heeft het nu over Amerika, zeer veel mensen zijn, die het .,heel slecht 
gaat", n.l. .,dat vijf en dertig millioen Amerikanen bij de verdeling van de wel~ 
vaart tevreden moeten zijn met de brokken" . .,Voor één van elke vier gezinnen 
in Amerika is het verhaal van de zegen, de waardigheid en de mogelijkheid van 
persoonlijk vooruit te komen, die aan het kapitalisme worden toegeschreven, een~ 
voudig een sprookje, of, erger, een bespotting ... Maar," zegt de schrijver, .,als we 
het vergelijken met andere landen zijn de resultaten schitterend te noemen". We 
zijn bijna: .,een samenleving zonder armen"! Als de ontwikkeling, zoals de schrij~ 
ver die ziet, nu zo maar wil verder gaan, dan komen die 25% met de brokken ook 
nog wel aan hun trek. Enerzijds baseert de schrijver zijn verwachting dat de ont
wikkeling zo wel verder zal gaan op de .,briljantste van alle economen" (blz. 329) 
zoals hij hem betitelt, n.l. Keynes, anderzijds is hij, zoals we zullen zien, daar; 
toch ook weer niet zo zeker van. De theorieën van Keynes, waarom het hier gaat, 
zijn een produkt van de algemene crisis van het kapitalisme in het algemeen en 
van de crisis van 1929 in het bijzonder. Hoezeer ook onze auteur de uiterlijke, 
aan de oppervlakte liggende verschijnselen voor de werkelijkheid aanziet blijkt 

t) In de .,Mentor Book"-serie is onlangs een goedkope uitgave van Veblen's .,The 
theory of the leisure class" verschenen. 
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wel uit de nu langzamerhand absurd geworden bewering, dat deze crisis het gevolg 
was van speculatie . .,Niemand had deze crisis zien aankomen"! Dat moge gelden 
voor diegenen, die de schrijver voor economen aanziet, doch die in wezen slechts 
bedrijfshuishoudkundigen van het kapitalisme zijn, enige bekendheid met de 
marxistische literatuur uit die dagen had de schrijver wel anders geleerd. Het 16e 
congres van de CPSU b.v. had de crisis wel degelijk zien aankomen en haar 
uitbreken voorspeld. 

Hoe het zij, men was radeloos . .,Het ideaal van iedereen rijk was een halluci
natie (zinsbegoocheling) gebleken" (blz. 284). Uit deze radeloosheid bracht 
Keynes uitkomst. Hij legde, meent de schrijver, de grondslag .,voor een spring
levend kapitalisme". Dat is de man naar zijn hart. Die Marx, hoewel die hem toch 
nog steeds dwars blijkt te zitten, dat is niks. Die .,was bitter, eenzelvig, zwaar op 
de hand en teleurgesteld", .,misschien kunnen wij Marx' sombere voorspellingen 
terugbrengen tot de neurotische mislukkingen die zijn persoonlijk leven ken
merkten" (blz. 289). Dat is wel een wetenschappelijke methode om de theorieën 
te beoordelen van een econoom van wie de schrijver zelf al had erkend dat zijn 
voorspellingen zo verbluffend en angstaanjagend waren uitgekomen! 

Dan Keynes. Een man van traditie (het Amerikaanse bloed kruipt toch maar 
waar het niet gaan kan), die zich, met geleend geld, een vermogen van f 10.000.000 
bij elkaar gespeculeerd had! Dat is de man om het kapitalisme te redden. 

Inderdaad hebben de theorieën van Keynes de bedoeling de ondergang van 
het kapitalisme, waarvoor men de doodsklokken in de dertiger jaren reeds hoorde 
luiden, te voorkomen, de macht van de monopolies te versterken en de uitbuiting 
van de werkende bevolking te vergroten. Keynes zelf komt daar rond voor uit. 
Ik verdedig mijn voorstellen, zegt hij, .,als de enige practische middelen om de 
vernietiging van de bestaande economische instellingen in hun geheel te vermijden 
en als de voorwaarde voor het met succes functionneren van het persoonlijk 
initiatief" 2 ). Want hij vreesde de vernietiging van het kapitalisme tengevolge 
van de stormlopen op het systeem door de hongerende werklozen. ..Maar de 
klassestrijd zal mij zien aan de zijde van de beschaafde bourgeoisie" 3 ), zo be
paalde hij zijn positie. Zijn streven ging dus uit naar het zoeken van middelen om 
de werkloosheid op te heffen of althans blijvend te beperken. Hij blijft echter bij 
zijn onderzoekingen aan de oppervlakte der economische verschijnselen. Opper· 
vlakkig gezien wordt een crisis en de daarmee gepaard gaande werkloosheid ver· 
oorzaakt door een verstoring van het evenwicht tussen produktie en consumptie. 
Investeren de ondernemers minder, dan zal er minder werkgelegenheid zijn. Hij 
construeert nu verschillende psychologische neigingen, als: de neiging om te inves
teren, de neiging tot consumptie, de zucht tot geldoppotten. Deze zouden dan 
onderling afhankelijk zijn. De een zou een functie zijn van de ander. Hij voert 
daarmede bewerkingen uit ontleend aan de hogere wiskunde. Bij dit alles vraagt 
hij zich niet af, waarom minder investering?, waarom minder consumptie? enz. 
Lopen de investeringen terug dan zal de overheid moeten investeren, dat zal de 
consumptie doen toenemen en weer gelegenheid geven tot nieuwe investering, enz. 
Hij ziet echter over het hoofd, dat elke nieuwe investering, omdat ze gepaard gaat 
met een technisch betere outillage, de consumptie-capaciteit van de massa doet 
afnemen. Deze tegenstelling in het kapitalisme is onoverbrugbaar. 

Marx zegt daarom: .,de werkelijke slagboom voor de uitbreiding van de kapi
talistische produktie is het kapitaal zelf". 

2) The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. Blz. 380. 
a) Essays in Persuasion, 1931. 
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Keynes nu wil de euvelen van het kapitalisme doen verdwijnen, wil er een dra~ 
gelijk kapitalisme van maken, zonder de fundamentele tegenstelling: maatschappe~ 
lijke produktie - particuliere toeëigening, waaruit juist de euvelen voortspruiten, 
op te heffen. Daartoe wil hij dan, bij het optreden van een inzinking, een crisis, de 
regering investeringen laten verrichten, waardoor nieuwe werkgelegenheid ont~ 
staat. Want het is de werkloosheid, die hij als het grote gevaar voor het kapita~ 
!isme beschouwt. Maar wie is de investerende regering? Dat is de kapitalistische 
regering, die in dit tijdperk van de ontwikkeling van het kapitalisme overheerst 
wordt door het monopoliiekapitaal. Waar zal ze het geld voor die investeringen 
,vandaan halen? Uit de belastingen! En die worden voor het grootste gedeelte 
door de werkers opgebracht. Zo zullen dus deze investeringen ten koste van de 
werkers geschieden. Welke bedrijven zullen voor die investeringen worden uit~ 
gezocht? De onrendabele bedrijven. Zoals in Engeland is geschied met de kolen~ 
mijnen. De uitrusting van de mijnen was sterk verouderd; de mijnen rendeerden 
niet meer; de eigenaren kregen een veel te hoog bedrag als vergoeding. De onder~ 
nemers van andere industrieën hadden bovendien het voordeel van goedkopere 
kolen, hetgeen hun winst ten goede kwam. Zo wordt het staatsapparaat gebruikt 
ten bate van de winst der monopolies. Het is daarom begrijpelijk dat onze auteur 
zegt, dat de woorden van Keynes "stellig gematigd en geruststellend" waren. 
Keynes zelf zegt "Het is niet het verkrijgen van de eigendom van de produktie~ 
middelen, dat voor de staat van belang is". We kunnen in deze bespreking niet 
verder op de theorieën van Keynes in gaan. Een diepgaande behandeling daarvan 
is te vinden in het boek van de Russische econoom W. S. Wolodin, in het Duits 
vertaald en uitgegeven bij cl~ uitgeverij "Die Wirtschaft" onder de titel: "Keynes, 
ein Ideologe des Monopolkapitals". 

Toch moeten we nog op één ding opmerkzaam maken en dat is dat de schrijver 
niets zegt over de opvatting van Keynes over het loon. Keynes weet heel goed 
dat de ondernemers niet investeren als er geen winst te behalen is. De tegen~ 
stelling winst-loon is echter fundamenteel. Willen de winsten dus stijgen dan 
zullen de lonen gelijk moeten blijven, hetgeen bij de steeds voortschrijdende pro~ 
duktiviteit verhoging van de uitbuiting betekent. Lukt het bovendien nog de lonen 
te verlagen, dan wordt het profijt nog groter. Wat zegt Keynes nu van de lonen? 
We moeten daarbij het verschil tussen het loon in geld, het geldloon, en het loon 
in goederen, het werkelijk loon, wel in het oog vatten . .,Terwijl arbeiders zich 
gewoonlijk zullen verzetten tegen een vermindering van het geldloon, leggen zij 
het werk niet neer wanneer er zich een stijging in de prijs van de loongoederen 
voordoet" 4 ). In een ander gedeelte van zijn boek treffen we de uitspraak aan: 
.,Inderdaad, een beweging van de ondernemers om geldloonovereenkomsten naar 
beneden te herzièn zal veë! sterkere tegenstand ontmoeten dan .een geleidelijke en 
automatische verlaging van werkelijke lonen, die het resultaat zijn van stijgende 
prijzen" 5 ) • Deze slinkse methode om de arbeiders van een gedeelte van hun loon 
te beroven en dus de uitbuiting te vergroten heeft, van zijn standpunt gezien, het 
voordeel dat men dan alle vliegen in één klap slaat en dat men niet van bedrijf 
tot bedrijf over het geldloon strijd behoeft te voeren. Hoe wil Keynes dat 
bereiken? "Een verandering in de hoeveelheid geld is anderzijds reeds in de 
macht van de meeste regeringen door middel van de open~markt~politiek of soort~ 
gelijke maatregelen. Rekening houdende met de menselijke natuur en onze in~ 
stellingen moet iemand wel niet wijs zijn die de voorkeur zou geven aan een 

,"; 

•l Keynes, General Theory of Employment enz. blz. 9. 
5) idem, blz. 264. 
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veranderlijke loon-politiek in plaats van aan een veranderlijke geld-politiek'' ... 6 ). 

Het is zeker niet te verwonderen dat deze .. filosoof van het dagelijks brood" 
school gemaakt heeft en vele .. economen" hem ter redding van het kapitalisme 
zijn gevolgd. Ook in ons land heeft de waardevermindering van het geld ten 
gevolge, dat het werkelijke loon nu lag,er is dan voor de oorlog. Ook in ons land 
overheerst het financiële-monopoliekapitaal de regering. Zie de .. vrije" loon
politiek; zijn vertegenwoordiger Romme pijpt en de regering danst. Zie over de 
gevolgen van de inflatie en de plundering van de massa door het monopolie
kapitaal E. Varga, .. Grundfragen der Oekonomik und Politik des lmperialismus", 
blz. 55 tjm 90, Dietz Verlag, Berlin, 1955. 

Keren we tot onze auteur terug. Dat de toestanden in Amerika niet zo roos
kleurig zijn als de schrijver ons wil doen geloven, blijkt wel uit het feit dat er in 
1955 2.750.000 arbeiders hebben gestaakt, waarbij 28 miljoen mandagen verloren 
zijn gegaan. Hij is dan ook op de toekomst voor het kapitalisme, hoe schoon hij 
zich die ook, na allerlei als' en indiens, voorstelt, allesbehalve gerust. 

.. Wanneer dit alles werkelijk in v:ervulling gaat, zullen wij mogen zeggen dat 
de economische problemen opgelost zijn", zegt de schrijver aanvankelijk hoopvol 
(blz. 339). Hij spreekt nu voortdurend over .. ons, Amerikanen". Jammer, voor 
onze auteur, blijkt uit de gebeurtenissen van de laatste jaren, dat zijn hoop niet 
in vervulling gaat. Als er, afgezien van de tijd van de oorlog, ooit een periode is 
geweest van regeringsinvestering, van regeringsopdrachten, van toepassing van 
de leer van Keynes en zijn volgelingen dus, dan is het nu. En wat zien weî 
Enorme onverkoopbare voorraden; inkrimping van het landbouwareaal; sterke 
beperking van de automobiel-industrie; massa-ontslag van arbeiders; grote 
toename van de werkloosheid! Dit zal noodzakelijkerwijs produktiebeperking in 
andere bedrijven en dus vergroting van de werkloosheid tengevolge hebben. 
Daarmede gaat gepaard een groeiende ontevredenheid onder de arbeiders en 
hetgeen de schrijver als iets dolzinnigs voorstelt, n.l. dat de vakverenigingen over 
zouden gaan ,.van een streven naar sociale verbetering naar een strijd voor 
sociale veranderingen" zou wel erens eerder werkelijkheid kunnen worden dan hij 
vermoedt. Ondanks ,.de fabelachtig toegenomen rijkdom van het Amerikaanse 
volk" (blz. 349 - curs. van ons). Dit laatste belet de schrijver niet enige bladzij
den verder ( 354) .. een zekere graad" (!) van monopolievorming te verdedigen 
want: .. het beschermt de ondernemer en maakt het hem daardoor mogelijk, zijn ar
beiders, wat meer lucht te geven" ( curs. van ons)! 

.. Economische expansie" is nodig, zegt de schrijver. Volgens hem dan om 
.. Amerika's 'achtergebleven kwart' op te heffen tot volwaardig economisch bur· 
gerschap". Dat is dan blijkbaar ondanks .. onze reusachtige investeringen van de 
laatste vijf jaar" niet gelukt! 

De betekenis van de steeds verder opgeschroefde bewapening en het belang 
van de monopolies daarbij, blijkt wel duidelijk uit: .. Naar alle waarschijnlijkheid zal 
de stroom van regeringsinvesteringen blijven vloeien, als ruggesteun, als een soort 
verzekering, waarop de particuliere ondernemingen kunnen blijven rekenen" (blz. 
358 - cursiv. van ons) ... De tegenwoordige sterke onderstroom van regerings· 
investeringen" (d.w.z. oorlogsinvesteringen, J. H.) .. maakt het risico van het 
particuliere initiatief geringer: het is gemakkelijker het beste te hopen, als het 
ergste uitgesloten is". Hier wordt dus duidelijk het belang van de monopolies bij 
de koude, eventueel de hete oorlog uitgesproken en, al vermijdt de schrijver 
angstvallig daarover te spreken, ongewild de grondslag blootgelegd waarom de 

6) idem, blz. 267. 
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Amerikaanse regering, d.w.z. de monopolistische financiële oligarchie tegenstan~ 
der is van ontspanning. Het groeien van de vredesbeweging doet hun de schrik 
om het winstbeluste hart slaan en reeds nu hoort men in deze kringen: W a~ 
moeten we doen als de vrede uitbreekt. Dan blijft ons alleen .. point four", <k~ 
onderontwikkelde gebieden 7 ). 

We zullen .,in twintig jaar rendabele afzetgebieden" moeten vinden .,voor een 
expansie ter waarde van duizend miljard dollar". In eigen land bestaan geen 
nieuwe afzetgebieden meer, maar .,de onderontwikkelde wereld schreeuwt om 
industrialisatie". Die wenst echter geen particulier kapitaal, .,om haar op de oude, 
gemakkelijke voorwaarden te industrialiseren, zoals vroeger". Maar, zegt hij, 
.. het kapitalisme is in de verste verte niet het meest verbre,ide economisch~ 
systeem", en die onderontwikkelde wereld, die balanceert .,tussen kapitalisme en 
collectivisme", moet niet veel van ons hebben. 

Daarbij verzucht de schrijver: .,terwijl een eeuw geleden nog kon worden ver~ 
ondersteld, dat de pre~kapitalistische wereld binnen korter of langer tijd het kapi~ 
talisme aanvaarden zou, is deze hoop, althans voor zevenhonderdvijftig (het zijn 
er nu wel duizend, J. H.) miljoen mensen eens en voor goed verkeken." Onze 
'splendid isolation' kunnen wij niet handhaven. Wij moeten meedoen om .,de 
vriendschap en medewerking van miljoenen mensen" te winnen. Naïevelijk acht 
de schrijver het onbegrijpelijk .,waarom een maatschappijvorm, die voor ons haar 
deugdelijkheid bewezen heeft, de rest van de wereld met zoveel vrees en twijfel 
vervult" . .,En toch is er misschien geen enkele factor van zoveel belang voor het 
voortbestaan van de kapitalisme als juist deze" (n.l. de expansie) ... Want er is nog 
een andere verkoper", dat is het communisme. En lukt het ons niet dan zal het 't 
communisme wel lukken ... Niet dat de Russen zich meer bezorgd zouden maken 
over het lot van de mensheid in het algemeen dan wij: - integendeel: hun onver~ 
schilligheid voor menselijke waarden en gevoelloosheid voor de tragedie van de 
enkeling is voor ons even onbegrijpelijk als onaanvaardbaar". Je moet maar durven! 

.,Ons", uit het land waar de Rosenbergs onschuldig op de elektrische stoel zijn 
vermoord, als middel tot opdrijving van de oorlogshysterie; waar Neg ers worden 
gelyncht of na een rechterlijke komedie worden ter dood gebracht; waar de ras~ 
sendiscriminatie hoogtij viert, waar een geestelijke terreur heerst zonder weerga -
als dit geen cynisché onbeschaamdheid is weten we niet meer wat cynisch en 
wat onbeschaamd is. 

Maar het wordt nog mooier! Die Russen hebben voor .,de hongerige Aziaten 
en Afrikanen" een lokaas, dat wij Amerikanen niet hebben. Zij roepen hun toe: 
.,Neem van de rijken"!!! Wij, die .,de traditie van het privaatbezit zouden willen 
handhaven", kunnen dat niet doen. Desondanks moeten wij hen er van overtuigen 
dat wij .,even vijandig staan tegenover exploitatie als de Russen"! Hieruit blijkt 
wel voor welke overweldigende problemen het kapitalisme zich geplaatst ziet, 
verzucht onze auteur. Over de oplossing van deze problemen, zit de schrijver 
in duizend vrezen: 

.,Het is het politieke probleem, hoe wij voor de honderden miljoenen naamlozen 

7) Ter illustratie, uit het economisch overzicht van de N.R.C. van 24 maart 
j.l.: .,Economische hulp aan landen, die daaraan behoefte hebben, kan goede 
diensten bewijzen om een te sterke vermindering van de economische bedrijvigheid 
op te vangen, die door een vermindering van de bewapeningswedloop zou ontstaan. 
Dit is een van de vele voordelen, die onder dergelijke omstandigheden een uit
gebreid programma voor hulp aan achtergebleven landen bieden kan. Een der
gelijk programma moet men zelfs onontbeerlijk achten om zonder te grote econo
mische storingen de zwaarden tot ploegen te kunnen smeden." 
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het arsenaal kunnen worden, niet alleen van produktie, maar ook van hoop en 
zinvolle vrijheid, zodat zij ons niet langer wantrouwen, vrezen en misschien een
maal - als die vreselijke dag komen zou - de wapenen te.gen ons zouden 
opnemen''. 

Dit is huichelachtig gefemel, kwaadaardige perfidie. Want wat is waar schijn· 
lijker dan dat degene, die expansie tot een absolute noodzakelijkheid verklaart, 
degene die van zijn expansiezucht, zijn economische en politieke overheersing 
niet gediend is, met geweld van wapenen zal willen dwingen zich te laten helpen? 
Dit is bij voorbaat degenen, die met rust gelaten willen worden, er van be
schuldigen de oorzaak te zijn van het opnemen der wapenen. Hoe met de "schuld
vraag" ten aanzien van "die vreselijke dag" kan worden gemanoeuvreerd weten 
we nu wel. 

* Zoals we in het begin van onze beschouwing zeiden: dit boek vaart onder 
va!Sie vlag. Niet alleen omdat de vertaler zich met de vertaling van de titel ·nogal 
wat vrijheid heeft veroorloofd, doch dit geldt evenzeer als we zien naar wat de 
schrijver zelf als doel van zijn geschrift heeft aangegeven, n.l. "de belangrijkste 
uitingen van het economisch denken te verhelderen" (blz. 383). De "vakman" 
komt aldra tot de conclusie dat belangrijke "uitingen van het economisch den
ken" zelfs niet worden vermeld. 

Wij noemen: de historische school met zijn vertakking: de historisch-ethische 
richting, ook genaamd de katheder-socialisten, en de zogenaamde Oostenrijkse 
school of het neo-classicisme. Deze laatste had zeker niet veronachtzaamd mo
gen worden omdat de "briljantste van alle economen", Keynes, zijn theorieën 
geheel en al op de opvattingen van deze richting heeft opgetro~ken. Draagt het 
boek dan tenminste bij tot ,.verhelderen" van de "uitingen van het economisch 
denken", die de schrijver als de belangrijkste naar voren schuift? Zo min als 
Smith en Ricardo tot hun recht komen, zomin geschi:edt dat met zijn ,.briljantste 
van alle economen". Om ons tot deze te beperken: we vinden bij zijn verheldering 
van het economisch denken van deze econoom niets over diens theorieën betref
fende de "multiplier" (de vermenigvuldiger), waaraan deze zelf grote waarde 
toekent, de rente, het loon en het geld. Het is de schrijver in wezen dan ook niet 
om die verheldering te doen. Hij babbelt over allerlei moeilijkheden luchtigjes 
heen, verwart zich in tegenstrijdigheden en spreekt zichzelf herhaaldelijk tegen. 

Zijn werkelijke doel is de verdediging van het kapitalisme in het algemeen en 
van het Amerikaanse in het bijzonder. Voor hem gaat het er om: "Waar staat het 
kapitalisme op het ogenblik ... ?" (blz. 335) En, vraagt hij verder: .,hoe gaat het 
ons, Amerikanen, onder het tegenwoordige systeem?" (blz. 336). Het antwoord: 
"De advocaten, die de argumenten geleverd hebben voor de verdediging van het 
kapitalisme" (d.w.z. die de schrijver aan het woord laat komen) "bergen hun 
papieren weg, met een redelijke hoop op een gunstige uitspraak" (blz. 361). Zie 
zo! het kapitalisme is gered, want ,.ook de staathuishoudkunde als geheel is het er 
over eens" (361). 

De "Filosofen van het dagelijks brood" ontpopt zich als ordinaire, platvloerse 
verdediging (bedenk wat de schrijver zelf zegt over de officiële staathuishoud
kunde, waarop hij zich nu beroept) van de winst van het monopohekapiiltaal. 
waarin de werkelijke filosofen van het dagelijks brood bespottelijk worden ge
maakt, worden gehoond of worden uitgescholden en naar "de onderwereld" ver
bannen, terwijl de verdedigers en goedpraters van het monopoliekapitaal ten 
troon worden verheven. 

Het bo:ek is daarom als gids in de wir-war van de ontwikkeling der economi-
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sche theorieën waardeloos. Het ,.dagelijks brood" is een slechts schamele bedek~ 
king voor de winst van het monopoliekapitaaL Wil men zich op de hoogte stellen 
van ,.de belangrijkste uitingen van het economisch denken" dan leze men liever: 
,.Die ökonomischen Lehren der Epoche des Kapitalismus", blz. 336 tfm 359 van 
het leerboek ,.Politische Oekonomie", uit het Russisch vertaald en uitgegeven bij 
,.Dietz Verlag" te Berlijn, dat in beknopte vorm een wetenschappelijk verant~ 
woord overzicht geeft van de ontwikkeling der economische theorieën in de tijd 
van het kapitalisme. 

J. HOOGeARSPEL 

VRAGENBUS 

In verband met de ouderdomsverzekering adviseert onze amateur~econoom aan 
zelfstandige arbeiders en pachtboeren, hun loonprijzen te verhogen, omdat deze 
groepen over 't algemeen geen winst meer maken. Wanneer het onmogelijk blijkt 
om deze verhoging in rekening te brengen, dan zullen velen uf,t deze groepen 
zich moeten trachten te handhaven onder de f 2100.- p. j. inkomengrens. 

De regering hoeft de pensioenen niet aan te passen, omdat de inflatie in het 
verleden daar reeds voor zorgde, en nog zorgt. Voor de goede ingehouden guldens 
krijgen de gepensioneerden immers slechts reële kwartjes uitgekeerd. 

(Uit een brief van G.W. te 0.) 

Het invoeren van de alg,emene ouderdomsverzekering op 1 januari 1957 
stelt de landarbeiders en de boeren voor een bijzonder probleem. Ook de land~ 
arbeiders zullen onverkort vast moeten houden aan hun eis van volledige loon~ 
compensatie voor de te betalen pr,emie, die waarschijnlijk 7 procent zal bedragen. 
Een deel van die loonsverhoging zullen de boeren kunnen bekostigen door het 
vervallen van de vereveningsheffing, die 4.5 procent van het loon bedraagt. Blijft 
er over een kosten-stijging van 2,5 procent van het te betalen loon en de eigen 
premie van 7 procent. Boeren die geen arbeiders in dienst hebben, staan in ieder 
geval toch voor het betalen van de eigen premie. Het is bekend, dat de boeren 
er in het algemeen allerminst rooskleurig voorstaan. En een nieuwe verzwaring 
van lasten zou hen verder naar de afgrond voeren. Moeten de landarbeiders dan 
maar van een volledige compensatie afzien? Natuurlijk niet. De oplossing bestaat 
hierin, dat arbeiders en boeren samen strijden voor een verhoging van de garantie~ 
prijzen zonder dat dit ,een verhoging van de consumenten~prijzen tot gevolg 
heeft. Dit vereist een verandering van de tot dusverre gevoerde landbouw~ en 
subsidie-politiek. 

Wat de inflatie van de pensioenen betreft, merken we het volgende op: Door 
een stelselmatige waardevermindering van het geld is er inderdaad sprake van 
een voortdurende ,.aanpassing" van de pensioenen. Die door de inflatie toch al 
sterk aangetaste pensioenen wil de regering bovendien nog gaan verlagen bij 
het invoeren van de algemene ouderdomsverzekering. 

B. B. 
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John Rädecker: zelfportret 

JOHN RÄDECKER 

EN HET NATIONALE MONUMENT 
Vooruitstrevend Nederland heeft in de afgelopen winter zware ver

liezen geleden. Toen wij in de aula van Westerveld stonden tijdens de 
crematie van Jaap Bot hoorden wij fluisteren: vannacht is John Rä-
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deckeroverleden-slechts enkele weken na Charley Toorop waarmee 
zo vele banden :van :vriendschap, liefde voor de kunst en strijdbaarheid 
hem hebben verbonden. 

John Rädecker viel als een laat slachtoffer van het verzet: de werk
zaamheden aan het Nationale Monument verergerden een ziekte die er 
toe zou leiden dat hij de voltooiing van dit gedenkteken voor het lijden 
en de strijd van ons volk tegen de fascistische bezetter, niet meer zou 
beleven. 

En thans staat het monument voor ons in het hart van Amsterdam, 
het hart van Nederland, als herinnering voor hen die de strijd hebben 
meegemaakt en als waarschuwing voor komende geslachten. 

Het Nationale Monument is als symbool gedacht; als monumentaal 
teken de grote witte piloon die het hele Damplein beheerst, en vol diepe 
symboliek de beelden, die erop en eromheen zijn aangebracht: De vrouw 
met het kind in haar arm- symbool der vrijheid; de duiven- symbool 
van de vrede; de figuren van jeugd en ouderdom- symbolen van het 
eensgezinde, alle leeftijden omvattende verzet; de geketende mannen
symbool van het geleden leed en de twee leeuwen - symbool van 
Nederland. 

Over de gehele architektonische opzet, die voornamelijk door archi
tekt Oud is ontworpen, zouden verschillende kritische opmerkingen te 
maken zijn: nog is de drieklank van de piloon, de toren van de Nieuwe 
Kerk en de koepel van het Paleis niet tot een vertrouwde eenheid ge
worden en zal moeten blijken of het ooit een harmonische drieklank zal 
worden. Het feit dat, gezien vanuit de Damstraat de twee grote figuren 
lelijk worden afgesneden door de muur, waarin de urnen met de aarde 
uit alle provincies zijn geplaatst, wijst erop dat de samenwerking tussen 
architekt en beeldhouwer niet overal volledig was. Wat echter direct 
iedereen raakt zijn de beelden van John Rädecker, waaruit de hele per
soonlijkheid spreekt van de grote beeldhouwer, die samen met twee of 
drie anderen de Nederlandse beeldhouwkunst groot heeft gemaakt. 

Hoe hij dat deed, hoe deze zoon van een kleine ambachtsman zich 
ontwikkeld heeft tot "koning der beeldhouwers", zoals de heer Band
berg hem noemde, blijkt uit de overzichtstentoonstelling van Rädeckers 
werken, die naar aanleiding van de onthulling van het Nationale Monu
ment in het Stedelijk Museum wordt gehouden. 

Daar zien wij dat de monumentaliteit van dit werk niets te maken 
heeft met afmetingen - zij is aanwezig in elke centimeter van de 
kleine houten mijnwerkers, van het stenen hertje, van de liefelijke 
vrouwenfiguren en in de sierlijke beweging van het getekende danse
resje. Al blijkt hier duidelijk dat Rädeckers werk organisch is voort
gekomen uit de voor hem in ons land aanwezige traditie- hoe gering 
van omvang die ook geweest moge zijn - de tentoonstelling bewijst 
tevens dat John Rädecker vanaf zijn vroegste werken een persoonlijk
heid uit één stuk is geweest, een man die geen concessies of com
promissen kende - noch in de kunst, noch in het leven - een kunste
naar wiens heengaan voor ons land een onherstelbaar verlies betekent. 

M.Bs. 
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DE LONEN, D·E &,WELVAART" EN 
D'E FISCUS 

Het is een bekend verschijnsel, dat de kapitalistische regeringen 
steeds als de staatsuitgaven stijgen de ter bestrijding daarvan vereiste 
inkomsten van de arbeidersklasse trachten te verkrijgen. Liefst zo, dat 
het niet te veel opvalt. Dit kan dan het beste door het instellen of het 
verhogen van een indirecte belasting. Zo stelde de Nederlandse rege
ring in 1922 de tabaksaccijns in, die toen ongeveer 8 miljoen gulden 
opbracht, nu, voor 1956 wordt de opbrengst geraamd op (die ramingen 
zijn steeds aan de zuinige kant) 385 miljoen gulden. In 1934, toen de 
tekorten op de begroting, gevolg van de crisis van 1929, noodzaakten 
naar nieuwe middelen om te zien, voerde ze de omzetbelasting in; voor
lopig voor 10 jaar! Ze bracht in dat eerste jaar ongeveer 10 miljoen 
gulden op, het jaar daarop reeds 60 miljoen en nu verwacht de minister 
van financiën een opbrengst van 1200 miljoen gulden. Het grootste 
gedeelte van deze belastingen wordt door de arbeiders, kleine boeren 
en middenstanders gedragen. 

Dit zijn slechts enkele sprekende voorbeelden. 
Men gebruikt als grondslag om vergelijkingen te maken met vroegere 

toestanden ten aanzien van lonen en belastingen gewoonlijk de cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 1938. We moeten er 
daarbij echter wel opmerkzaam op maken, dat het jaar 1938 een crisis
jaar was. In dat jaar waren er 353.000 geregistreerde werklozen. In die
zelfde tijd gingen er jaarlijks meer dan 4000 ondernemingen failliet. Dat 
het in die tijd geen vetpot geweest zal zijn is wel duidelijk. 

Volgens recente berekeningen, o.a. de in dit maandblad reeds ver
melde berekeningen van de heer Bolmeyer in Economisch-Statistische 
Berichten van 16 november 1955, maar ook volgens de berekeningen van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, verdiende een nijverheidsarbei
der in begin 1955 een lager werkelijk loon dan in 1938. Dat wil dus zeg
gen, dat hij in begin 1955 voor zijn loon minder kon kopen dan in 1938 
mogelijk was. En dat in een tijd van hoogconjunctuur en "stijgende 
welvaart". Het "nationaal inkomen" tegen marktprijzen, dat is dus 
datgene, dat door de arbeiders van allerlei aard is voortgebracht, steeg 
van 9.930 miljoen gulden in 1946 tot 26.000 miljoen gulden in 1956, vol
.gens de schatting van de minister van financiën in de miljoenennota. 

De arbeiders hebben aan deze toename van de "nationale welvaart", 
zoals hierboven is gebleken, geen deel gehad ondanks de loonronden. 
Deze worden alleen maar gegeven als de prijzen zodanig zijn gestegen, 
dat de aandrang onder de arbeiders zo groot wordt, dat het toestaan er
van niet meer is tegen te houden. Maar ook dan trachten de onder
nemers er zo goedkoop mogelijk af te komen. Dan wordt er gedreigd 
met prijsverhoging en de inflatiespiraal. Dit is pure demagogie. Is er 
iemand, die denkt dat de ondernemers de prijzen niet zouden verhogen, 
als ze daartoe een mogelijkheid zagen, ook zonder loonsverhoging? En 
gebruiken ze niet hun monopolie-positie of trachten ze die niet door 
prijsafspraken te verkrijgen om hogere prijzen te bedingen, dan volgens 
de produktiekosten vereist is? Ten bate van de winst! Ja, ja, maar nu 
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die welvaart? Als de arbeiders daaraan nu in werkelijkheid geen deel 
hebben, waar blijft die dan? Dat leert ons de statistiek over de ver
mogens. 

* 
Onze gegevens reiken niet verder dan tot en met 1951. 
Van 1947 t/m 1951 is het aantal miljonairs gestegen van 726 tot 941. 

Hun gezamenlijk vermogen, althans voor zover het voor de vermogens
belasting is aangegeven, steeg van 1267 tot 1799 miljoen .gulden. In 1947 
waren er 1746 bezitters van een vermogen, dat tussen 500.000 en 1 mil
joen gulden lag. Ze zijn aangeslagen voor een gezamenlijk vermogen 
van 1168 miljoen gulden. Maar in 1951 waren er 2184 van dergelijke 
bezitters, en hun gezamenlijk vermogen vertoonde toen een bedrag van 
1475 miljoen gulden. Zo zouden we door kunnen gaan, want over de 
gehele linie zien we een stijging van de grote vermogens. En dit is nog 
maar tot 1951. Het is toch wel duidelijk dat in de jaren na 1951 tot nu 
toe de welvaart van deze bezitters in steeds sneller tempo is gestegen. 

Die van de arbeiders is tegelijkertijd in feite gedaald. Een loonronde 
wordt eerst afgedwongen als de prijzen zijn gestegen, ja, maar als de 
loonronde er eindelijk is zijn de prijzen al geruime tijd hoger geweest. 
Al die tijd hebben de arbeiders dus, bij het reeds bestaande tekort een 
extra tekort gehad. Zelfs als de loonronde percentsgewijze even hoog is 
als de prijsstijging komen ze nog te kort, want .... de fiscus is er ook 
nog. Die eist direct weer een gedeelte van de ronde voor zich op. Zo 
schat de minister de opbrengst van de loonbelasting over 1956 als gevolg 
van de loonronde van dat jaar op 845 miljoen, inplaats van 730 miljoen 
gulden, dat is dus 115 miljoen meer. Zijn schatting van de opbrengst 
over 1956 van 800 miljoen zal hij, in verband met de 3% en de 6% wel 
op minstens 900 miljoen moeten brengen.*) Zo neemt de fiscus voor een 
belangrijk deel weer terug wat de arbeiders brood- en broodnodig 
hebben. Zoals de regering telkens weer opnieuw de lasten van haar 
politiek van oorlogsvoorbereiding op de ruggen van de arbeiders af
wentelt, terwijl de kapitalisten met de voordelen van de door deze 
politiek verwekte oorlogs-hoogconjunctuur gaan strijken. 

* 
Reeds in 1947 werden verschillende op de ondernemingen drukkende 

belastingen verlicht of afgeschaft. De vennootschapsbelasting werd ver
laagd, de vermogensbelasting voor lichamen werd afgeschaft. De onder
nemers kregen gelegenheid, een gedeelte van hun winst onbelast te 

*) Een arbeider met een weekloon van f 71.- ontvangt, als de ondernemer ge
dwongen wordt de 6% loonsverhoging te betalen, f 75.26, dat is f 4.26 meer per 
week. Daarvan betaalt hij aan loonbelasting 

Ongeh. Geh. Gehuwd m. 1 kind Gehuwd m. 2 kind. 
meer: f 1.21 f 0.72 f 0.64 f 0.58 
van de f4.26 is dat: 28% 17% 15% 13%% 

Een arbeider met b.v. een maandloon van f 400.- nu, heeft na de 6% f 424.
aan loon per maand. Van deze f 24.- per maand meer betaalt hij aan loon
belasting: 

Ongeh. Geh. Gehuwd m. 1 kind Gehuwd m. 2 kind. 
meer: f 7.20 !4.45 f4.05 f 3.60 
van de f 24.- is dat: 30% 18% 17% 15% 
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reserveren. Om het ver lies aan belastingopbrengst goed te maken werd 
de omzetbelasting verhoogd met 50%, n.l. van 2% en 4% op 4% en 6%. 
Tevens werd een weeldebelasting ingevoerd van 15%. De ondernemin
gen kregen het recht tot belastingvrije herkapitalisatie. Uit de genoemde 
belastingvrije reserve konden ze aan hun aandeelhouders aandelen ca
deau doen. Dezen kregen ook de belasting, die ze op gmnd daarvan moes.
ten betalen uit die onbelaste reserve uitgekeerd**) Toen kwam "Korea". 
Ook hier betaalden de arbeiders weer het gelag. De loon- en inkomsten
belasting werd verzwaard door de aftrek voor kinderen te veranderen. 
Voortaan zou niet meer voor kinderen tot 21 jaar doch slechts tot 17 jaar 
aftrek mogen plaats hebben. Later is deze leeftijd opnieuw verlaagd tot 
16 jaar. Het tarief van de vermogensbelasting werd, evenals het suc
cessierecht, iets verhoogd, doch dit zou slechts voor vier jaar gelden. 
De verlaging van de leeftijd van kinderen voor de kinderaftrek werd 
evenwel definitief. Opnieuw werd de omzetbelasting verhoogd. Het 
tarief werd verhoogd van 4% en 6% op 7% en 9%. De weeldebelasting 
werd van 15% op 30% gebracht, tevens werden zelfs de meest gewone 
artikelen tot weelde-artikelen verheven. Ook deze verhogingen voor 
4 jaar. Ze dienden om "bij te dragen tot dekking van de bijzondere 
uitgaven voor de defensie" (considerans). Onnodig te zeggen, dat dit 
alles is tot stand gekomen onder hevig verzet van de communistische 
fractie, die door amendementen getracht heeft het onheil voor de ar
beiders zoveel mogelijk te keren. 

* 
Zo is dan nu de situatie. 
De arbeiders dragen het grootste gedeelte van de last, die de politiek 

van oorlogsvoorbereiding, van de "parate divisies", op de schatkist legt. 
Volgens de miljoenennota voor de begroting van 1956 wordt het be

drag van de kostprijsverhogende belastingen (accijnzen, omzetbelas
ting, invoerrecht, enz.) geschat op 3023 miljoen gulden. Deze belastin
gen worden in hoofdzaak door de arbeiders opgebracht. Dat is 49.7% 
van de totale opbrengst van alle belastingen. Voegen we daarbij het 
bedrag dat de loonbelasting geacht wordt te zullen opbrengen, dat is 
800 miljoen gulden, hetgeen 12.8% van de totale opbrengst uitmaakt, 
dan komen we tot een percentage van 62.5%. We hebben dan het ge
deelte, dat de arbeiders toch ook nog in de inkomstenbelasting bij
dragen, verwaarloosd omdat niet alleen de arbeiders kostprijsverhogen
de belastingen betalen. Een kostprijsverhogende belasting komt natuur
lijk tot uiting in hogere prijzen. 

De conclusie uit een en ander is, dat de arbeiders niet alleen in een 
slechtere economische toestand verkeren, ondanks de zo hoog geroemde 
"welvaart", maar dat ze daarbij ook nog het grootste gedeelte van de 
last hebben te dragen, die de bewapeningspolitiek van de Drees-Beel
regering aan het Nederlandse volk oplegt. 

J.H. 

**) Ze kregen dus een aandeel van f 1000.- plus f 250.- in geld, in totaal 
f 1250.-. Het belastingtarief voor dergelijke uitkeringen is 20%. 20% van f 1250.
is f 250.-, waarmee de belasting kon worden betaald. 
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NIEUW-GUINEA 
EEN KOLONIAAL VRAAGSTUK 

Na het mislukken van de besprekingen tussen Nederland en Indo
nesië in Genève is de verhouding tussen beide landen in de afgelopen 
maanden verscherpt. De geschiedenis rondom deze besprekingen is in 
het algemeen in grote lijnen bekend. De regering Rarahap, die tegen
over de Nederlandse reactie een niet onwelwillend standpunt innam, 
bleek bereid de Nederlandse imperialisten verregaand tegemoet te ko
men. Zij wilde zich bij de onderhandelingen met Luns baseren op de 
politieke verklaring, die de toenmalige minister van financiën, Sumitro, 
begin december had gepubliceerd. In deze politieke verklaring waren 
zeer gunstige voorwaarden opgenomen voor het buitenlandse kapitaal. 
Het zou gelegenheid krijgen onbeperkt zijn winsten uit Indonesië oveT 
te maken en een vrijwel onbeperkte mogelijkheid tot investering 
ontvangen. 

Deze politieke verklaring werd dan ook direct door de nationale 
krachten verworpen, doch de regering Rarahap wilde ze tegenover de 
Nederlandse imperialisten, die dan bovendien nog bepaalde voorrechten 
zouden genieten, als uitgangspunt voor een economische overeenkomst 
nemen. Om echter tegenover het Indonesische volk toch de schijn van 
een zeker nationalisme te redden en zich niet te veel van de nationale 
krachten te isoleren, verlangde de regering Rarahap een tegemoet
komendhe1d van Nederland en wel met betrekking tot de kwestie 
Nieuw-Guinea. Op verzoek van de Indonesische regering was Nieuw
Guinea op de agenda geplaatst en tijdens de besprekingen bracht de 
Indonesische delegatie tot uitdrukking, dat de soevereiniteit over dit 
eiland over enkele jaren weer onderwerp van discussie zou dienen uit 
te maken. 

Zelfs deze vage formulering werd echter door de halsstarrige Luns, 
die door zijn hoogmoedig optreden toch reeds deze hem welgezinde 
Indonesiërs tegen zich innam, geweigerd. De verhouding bij de bespre
kingen werd steeds scherper. 

En toen Luns tenslotte ook nog op het punt van de geschillenregeling 
geen enkele soepelheid wilde betrachten, gingen de delegaties in een 
sfeer van vijandigheid uiteen. De verkiezingsuitslag had eveneens een 
streep door de rekening voor Luns gehaald, want ze bracht een over
winning voor die krachten, die zich ten doel stellen het kolonialisme 
te likwideren. 

* 
Sinds de mislukking van die conferentie in Genève hebben de ge

beurtenissen elkaar snel opgevolgd. De regering Rarahap, wier politiek 
werd verworpen door de nationale partijen en die stoelde op het oude 
voorlopige parlement, trad af. Dit oude parlement beëindigde zijn 
zittingsperiode. 

De installatie van het eerste, gekozen Indonesische parlement door 
president Sukarno was van grote historische betekenis. 

Dit nieuwe parlement bewijst de kracht van de nationale beweging. 
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Het bijeenroepen van het nieuwe parlement betekende een nederlaag 
voor de Nederlandse reactie. 

Als resultaat van dit parlement is een tweede regering Sastroamid
jojo gevormd. Het is nu een klein jaar geleden, dat de eerste regering 
Sastroadmidjojo als gevolg van door het Nederlandse imperialisme ge
leide machinaties had moeten aftreden. De Nederlandse kolonialen 
streefden naar interventie en militaire dictatuur en men kan het In
donesische volk prijzen om de moed en de zelfbeheersing, waarmede 
het de aanvallen en provocaties van de reactie weerstond. Als gevolg 
van zijn massale strijd en hechte eenheid kon het de plannen tot inter
ventie verhinderen en zijn naastbijliggende taken verwezenlijken. 

De voorzitter van de conferentie van Bandung, Ali Sastroamidjojo, 
staat nu weer aan het hoofd van de Indonesische regering en de plan
nen van Luns hebben schipbreuk geleden. De regering Sastroamidjojo 
heeft met voortvarendheid de draad weer opgepakt, waar zij hem in 
juli van het vorig jaar moest laten vallen, dat wil zeggen bij de Ban
dung-politiek. Het program van de nieuwe Indonesische regering is 
geïnspireerd op de besluiten van Bandungen het is met algemene stem
men door het parlement aanvaard. Het is in overeenstemming zowel 
met de Indonesische nationale belangen als met die van de vrede in 
Azië en de wereld. 

De opzegging van de R.T.C.-overeenkomst en de kwestie Nieuw
Guinea zijn punten in het Indonesisch regeringsprogram die direct de 
verhouding Nederland-Indonesië raken. 

Met betrekking tot Nieuw-Guinea luidt het program: "De strijd voort
zetten om de macht van de Republiek Indonesië de facto over Westelijk 
Nieuw-Guinea te verwezenlijken. Zich daarbij baseren op de kracht 
van het Indonesische volk en op de anti-koloniale krachten in de 
wereld". 

De opzegging van de R.T.C.-overeenkomst is inmiddels geschied. 
Op zeer korte termijn had de regering Sastroamidjojo een wets

ontwerp voor opzeg1ging van de R.T.C.-overeenkomst ingediend, dat 
met algemene stemmen werd aanvaard. Deze eenzijdige opzegging van 
de R.T.C.-overeenkomst heeft dus de steun van het gehele volk- met 
inbegrip van hen, op wie het Nederlandse imperialisme in het verleden 
zich meende te kunnen verlaten. 

* 
De R.T.C.-overeenkomst was het Indonesische volk reeds sinds 1949 

-toen ze onder druk van de Amerikanen tussen Hatta en de Neder
landse reactie werd gesloten - een voortdurende doorn in het oog. In 
deze overeenkomst waren de machtsposities van het Nederlandse Im
perialisme in Indonesië gelegaliseerd en er waren bepalingen opgeno
men voor economische, militaire, culturele en politieke overheersing. 
Indonesië werd bovendien in een Unie onder de Nederlandse kroon 
verbonden. Nederland meende zijn min of meer verbloemde overheer
sing te kunnen doorzetten. 

De nationale krachten braken echter stap voor stap de Nederlandse 
posities af en de eis tot algehele opzegging van de R.T.C. werd steeds 
luider. In deze periode van de algehele inéénstorting van het koloniale 
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stelsel duldt het Indonesische volk ook geen verkapte vormen van over
heersing. 

Thans concentreert zich het geschil tussen Nederland en Indonesië 
in het bijzonder rondom de economische positie van het Nederlandse 
kapitaal en rondom de kwestie Nieuw-Guinea. 

In de R.T.C.-overeenkomst was de bepaling opgenomen, dat alle con
cessies uit het voormaltg Nederlands-Indië in Nederlandse handen zou
den blijven. Ondernemingen die het volk reeds in bezit had genomen 
moesten worden teruggegeven. Er waren voorzieningen getroffen voor 
het overmaken van winsten. Indonesië moest de Nederlands-Indische 
staatsschuld overnemen, die 4 miljard bedroeg. 

Het Nederlandse bedrijfsleven bleef de Indonesische economie over
heersen, terwijl Indonesië geen gelegenheid kreeg een eigen industrie 
te scheppen, welke de voorwaarde voor een algehele onafhankelijkheid 
is. 

In de wet op de opzegging van de R.T.C.-overeenkomst is vastgestéld, 
dat "de Nederlands-Indonesische Unie gebleken is voor Indonesië een 
binding te vormen, die de staatsopbouw benadeelt en bemoeilijkt." 

De positie van het Nederlandse kapitaal is in deze wet eveneens ter 
sprake gebracht. Er wordt gezegd, dat de belangen van de Nederlanders 
in de Republiek zullen worden behandeld volgens de regelingen, die 
opgenomen zijn in de voorlopige Indonesische grondwet en volgens de 
bestaande of alsnog te scheppen wetten. 

"De rechten, concessies, vergunningen en procedures van de Neder
landse bedrijven zuLlen gerespecteerd worden voor zover ze niet in 
strijd zijn met de belangen van de staatsopbouw". Deze zin toont dat de 
nieuwe regering met de economische posities van het Nederlandse 
kapitaal rekening zal blijven houden. 

Het monopolistische karakter er van zal echter worden aangetast. 
De Indonesische regering heeft herhaalde malen tot uitdrukking ge

bracht, dat zij de steun van buitenlands kapitaal en buitenlandse des
kundigen niet verwerpt bij de opbouw van Indonesië. En hierin liggen 
nog kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De investering van 
het buitenlandse kapitaal in Indonesië zal bij de wet geregeld worden. 

"Het buitenlandse kapitaal in Indonesië heeft een assisterende functie 
in het kader van de opbouw, in afwijking van vroeger", zo verklaarde 
premier Sastroamidjojo op een persconferentie. 

Er zijn de laatste weken meermalen verklaringen geweest, die de 
Nederlandse technici en economen, die van Indonesië verwachtingen 
hebben, tot nadenken moeten hebben gestemd. Premier Sastroamidjojo 
verklaarde, dat Indonesië van plan is zijn opbouw ernstig en krachtig 
ter hand te nemen. "Indien nodig alleen. Indien mogelijk met steun 
van andere landen. Steun in welke vorm dan ook dient gegeven te wor
den zonder beperkingen van onze vrijheid. Zij mag zelfs niet de ver
denking opwekken, dat zij een politieke of militaire bijbedoeling heeft." 

De Indonesische ambassadeur in Londen, Prof. Dr. Supomo, zei bij 
een bezoek aan de jaarbeurs van de Britse industrie, dat na de ver
kiezingen in Indonesië een stabiele regering gevormd is en dat "de 
Engelse industriële export wel in staat zou zijn ons te helpen bij het 
leggen van de basis voor verdere industriële produktie. De Britse in-

351 



dustrie zou ons echter niet alleen kunnen voorzien van goederen voor 
onze toekomstige industrie, maar zij zou tevens tal van goederen kun
nen leveren ,die er toe zouden kunnen bijdragen dat de produktie van 
onze landbouw zou toenemen, speciaal die van de stapelprodukten". Hij 
verklaarde dat de handel tussen Engeland en Indonesië aanzienlijk zou 
kunnen worden uitgebreid. 

Waarom, zo vragen wij, zouden die mogelijkheden niet bestaan voor 
de Nederlandse industrie? Temeer, waar Indonesië een vijfjarenplan 
voor zijn opbouw wil ontwerpen. 

Uit vele feiten blijkt, dat het Nederlandse bedrijfsleven nog een 
belangrijke rol in Indonesië kan vervullen, als de Nederlandse regering 
op zou houden een koers te volgen, die tot verscherping van de ver
houdingen leidt. Romme-Luns willen klaarblijkelijk alles op de kola• 
niale kaart zetten, hetgeen vooral blijkt uit de hetze tegen de Indo
nesische Republiek en uit de zaak rondom Nieuw-Guinea. Meermalen 
hebben we reeds in Politiek en Cultuur de verderfelijke politiek van 
Nederland in de kwestie Nieuw-Guinea uiteengezet. De standpunten 
van de Nederlandse reactie en Indonesië staan hier lijnrecht tegenover 
elkaar. 

In de wet tot opzegging van de R.T.C.-overeenkomst verklaart In
donesië, dat "Westelijk Nieuw-Guinea als integrerend deel van het ge
bied van de Republiek Indonesië nog steeds bezet is door de regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden, ofschoon dit gebied reeds veel 
eerder aan de regering van de Republiek Indonesië, die op dit integre
rend deel van haar gebied de volste aanspraken heeft, moest zijn over
gedragen." 

In de toelichting op het Indonesische regeringsprogram is gezegd, dat 
Nieuw-Guinea wordt beschouwd "als een koloniaal vraagstuk". De Ne
derlandse regering neemt "maatregelen, die er op gericht zijn haar on
wettige positie als kolonisator te versterken" en zo heeft - aldus die 
toelichting- Nederland onder meer zijn militaire positie versterkt. 

De regering Sastroamidjojo heeft reeds concreet stappen ondernomen 
om haar rechtmatige strijd om Nieuw-Guinea, kracht bij te zetten. Zij 
heeft nu onder meer de autonome provincie Nieuw-Guinea gesticht, die 
haar zetel in Tidore krijgt. Bovendien zal zij de zaak opnieuw in de 
Verenigde Na ties aanhangig maken. 

Terzelfdertijd heeft de Nederlandse reactie echter Nieuw-Guinea in 
de Nederlandse grondwet opgenomen als een gebied, dat behoort tot het 
Nederlandse Koninkrijk. Door deze daad heeft de Nederlandse regering 
zich een alibi willen verschaffen voor het zenden van troepen naar dit 
gebied ter verdediging en bezethouding. 

Hoe scherp de verhoudingen zich toespitsen, blijkt wel uit de uit
spraak van Dr Achmed Astrawinata op West-Java, dat "we volgens 
Internationaal recht naar een situatie gaan, die men een staat van oor
log zou kunnen noemen door de bezetting van Westelijk Nieuw-Guinea 
- deel van het Indonesische territo·rium - door de Nederlandse 
troepen". 

Tot de 1 mei-leuzen van de vakcentrale de SOBSI behoorde o.a. 
"Verklaart Nederland tot agressor in Nieuw-Guinea". 
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Dat het vraagstuk Nieuw-Guinea een koloniaal vraagstuk is, is zelfs 
toegegeven door minister Luns, die in de Eerste Kamer sprak over "de 
op het ogenblik ongetwijfeld bestaande koloniale verhouding tussen 
Nederland en Nederlands-Nieuw-Guinea". 

Er ontwikkelen zich grote gevaren voor conflicten in dit gebied, het
geen blijkt uit een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Za
ken, dat Nederland daarginds kan worden betrokken bij ontwikkelin
gen van "wijdere internationale betekenis". 

Het door Indonesië ingenomen standpunt om Nederland te brand
merken als agressor is juist. Het opnemen van Nieuw-Guinea in de 
Nederlandse grondwet is een daad van agressie! Alleen de CPN heeft 
hier tegen gestemd en opvallend is weer de houding van de PvdA, die 
in het conflict rondom Indonesië een zo dubbelzinnige rol heeft 
gespeeld. 

Tijdens de debatten in de Eerste Kamer heeft Prof. Schermerhorn, 
die in de eerste jaren na de bevrijding zulk een grote invloed heeft uit
geoefend op het Indonesië-bele1d van de regering, verklaard, dat hij zich 
van de "ellendige neergang in de verhouding van Nederland tot Indo
nesië telkens weer afvroeg hoe de ontwikkeling zou zijn geweest indien 
wij (Nederland en de PvdA) wél "op 1 januari 1946 de onafhankelijk
heid van Indonesië zouden hebben aanvaard en een verdrag van hulp 
en bijstand zouden hebben gesloten". 

Hij merkte verder op dat hij zich in de afgelopen jaren had afgepij
nigd met "het verwijt de Indonesische revolutie niet voldoende te zijn 
tegemoetgetreden". 

Het ware te wensen geweest, dat de heer Schermerhorn en de PvdA 
zich eerder hadden afgepijnigd met die vraag - het zou de levens van 
tienduizenden hebben gespaard. De politiek tegenover Indonesië van de 
laatste jaren - waarvoor de PvdA mede verantwoordelijkheid heeft 
gedragen - heeft tot een ernstige verslechtering der betrekkingen 
geleid. 

Maar we zouden Prof. Schermerbarn tháns de vraag willen stellen: 
Waarom breekt ge dan nu niet met de politiek van de reactie? Nog kan 
de Pv:dA haar invloed aanwenden voor een beleid, dat de vriendschap 
tussen Nederland en Indonesië bevordert. Aan Indonesië zal het niet 
liggen. Het Indonesische blad Waspada schreef in een commentaar op 
de rede van Prof. Schermerhorn: "Hoe dan ook- de vooruitgang van 
Indonesië is een groeiproces. Op het ogenblik strijdt Indonesië om een 
gelijke positie te verkrijgen als andere landen en deze pogingen zullen 
slagen. Deze andere landen- met inbegrip van Nederland - zullen 
niet de vijanden van Indonesië worden, temeer wanneer zij het proces 
vergemakkelijken. Zij zullen echter wel onze gevaarlijke vijanden wor
den wanneer zij pogen de ontwikkeling tegen te gaan - zeker wanneer 
het geschiedt zoals met Jungschlaeger en zijn vrienden." 

Dit moge Schermerhorn en alle Nederlanders zich voor gezegd hou
den. Terwijl Prof. Schermerhom zich "afpijnigt", zet hij zijn eigen in
consekwentie voort. Er bestonden voor Nederland maar twee keuzen, 
zo zegt hij: de legitimatie van het gezag door geweld of de weg van de 
vriendschap. Maar om die twee wegen gaat het vooral met betrekking 
tot de kwestie Nieuw-Guinea nóg. Kiest Prof. Schermerhom thans de 
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weg van de vriendschap? Het lijkt er niet op. Enerzijds merkte hij op, 
dat de verhouding tussen Nederland en Nieuw-Guinea slechts een 
koloniale kan zijn, doch verklaarde "bereid te zijn de huidige toestand 
te continueren en de bezwaren die daaraan verbonden zijn op de koop 
toe te nemen". Maar deze "bezwaren" kunnen opnieuw tot een gewa
pend conflict leiden waaraan duizenden jonge mensenlevens aan beide 
zijden ten offer kunnen vallen. 

De bezwaren van de koloniale verhouding op de koop toe nemen, dat 
is weer de PvdA-politiek van het "kleinste kwaad" en de vriendschap 
van Schermerhom blijft op die manier weer beperkt tot woorden. 

* 
De halsstarrigheid, waarmee de Nederlandse reactie zich tégenover 

Indonesië stelt, voorspelt niets goeds voor ons volk. Nederland is hard 
op weg zijn eigen kansen in Indonesië nog verder te bederven. De kolo
nialistische politiek die door Romme-Luns wordt gevoerd, getuigt ener
zijds van verblinde kortzichtigheid, doch anderzijds van het va banque 
van de koloniale houwdegen. 

De houwdegens dromen van militaire avonturen en herstel van ver
gane glorie. Laat men niet bij voorbaat zeggen, dat het zo'n vaart niet 
zal lopen, want het Nederlandse imperialisme is agressief en in staat 
alles op de kaart van de oorlog te zetten. 

Het va banque van de koloniale reactie dreigt zich echter op het Ne
derlandse belang te wreken. 

Van Indonesische zijde worden normale diplomatieke betrekkingen 
voorgesteld. In de wet op de opzegging van de R.T.C.-overeenkomst 
staat: "De betrekkingen tussen de Republiek Indonesië en het Konink
rijk der Nederlanden worden in het vervolg geregeld als betrekkingen, 
die gewoonlijk bestaan tussen volledig soevereine landen op basis van 
internationaal recht." En de minister van Buitenlandse Zaken, Abclul 
Gani, verklaarde dat normale overeenkomsten tussen Nederland en 
Indonesië "meer en meer een normaal verschijnsel zullen gaan worden, 
zodra Nederland zich kan bevrijden van zijn terughoudendheid om de 
Indonesische eis voor zijn onvervreemdbare rechten van volledige zeg
genschap over Indonesië te aanvaarden". 

Het Indonesische volk gaat zijn weg. Fier en zelfbewust, want het 
weet zich verenigd met 1400 miljoen mensen uit Azië en Afrika, die hun 
wil op de Bandung-conferentie tot uitdrukking hebben gebracht. 

Nederland dient begrip aan de dag te leggen voor de vrijheidsstrijd 
van de Aziatische volkeren en begrip voor de doelstellingen van het 
Indonesische nationale ontwaken. De betrekkingen tussen Nederland en 
Indonesië dienen op nieuwe grondslag te worden gesteld. 

De grondslagen van Luns zijn ondeugdelijk gebleken. Zijn politiek 
leidt tot verslechtering, hetgeen blijkt uit de opvattingen uit Neder
landse kringen in Indonesië, dat men er slechts "hoongelach" voor over 
heeft (Elseviers-weekblad). 

Ook die kringen, die willen komen tot "normale zakelijke en zo mo
gelijk vriendschappelijke verhoudingen", vragen om een heroriëntatie. 
van de Nederlandse politiek. 

Er zijn twee wegen: Of oorlog rondom Nieuw-Guinea en verslechte-
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ring der betrekkingen, Of vreedzame betrekkingen en verbetering der 
relaties. Steeds meer grote mogendheden knopen banden van vriend
schap met Indonesië aan. Moet Nederland het dan als een soort vijand 
blijven beschouwen? 

Voor een politiek van breedheid van visie liggen daar de vijf principes, 
die door Tsjoe En-lai en premier Nehroe zijn opgesteld. Het zijn de 
principes van wederzijdse eerbiediging van de territoriale onschend
baarheid en soevereiniteit, van de non-agressie, van de niet-inmenging 
in de binnenlandse aangelegenheden van anderen, van de gelijkheid en 
het wederzijds voordeel, van het vreedzaam naast elkaar bestaan. 

Deze principes vormen de mogelijkheid van het vreedzaam naast el
kaar bestaan van landen met verschillende sociale stelsels. Het zou tot 
gezonde' verhoudingen tussen Nederland en Indonesië leiden, indien 
deze principes voor de betrekkingen tussen beide landen ook door de 
Nederlandse regering werden aanvaard. 

H. DE VRIES 

RECTIFICATIE 

In het mei-nummer (p. 252) hebben wij Maurits de geschiedenis laten ingaan 
o.a. als de man die "Spinoza gedwongen heeft zijn opzienbarende Zedeleer posthuum 
uit te geven". Maurits kon hier echter niets aan doen; hij stierf in 1625, 7 jaar 

voor de geboorte van Spinoza. 
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Boekbespreking 

EEN NUTTIG BOEK TEGEN ATOOMWAPENS 

Als men "De toekomst in uw handen", van Den Doolaard en Cas Oorthuis *), 
heeft doorgebladerd en de prachtige foto's heeft bekeken, verwacht men van de 
tekst dezelfde warme menselijkheid, hetzelfde realisme. En dan komt men he· 
drogen uit. 

Het is niet eenvoudig aan te duiden, waar het aan schort. We komen er niet 
met de vaststelling dat Den Doolaard geen vertrouwen in de gewog.e mensen 
heeft, alleen maar in e,en soort elite, de schrijvers "die de scheppingskracht bewust 
in zich dragen", want helemaal aan het eind zegt hij ineens dat hij gelooft aan de 
toekomst van het mensdom, alle A~ en H~bommen ten spijt, omdat hij geloqft 
in de mens. 

Den Doolaard generaliseert te veel, en te weinig. Te veel wanneer hij het 
heeft over een met haat vervulde wereld of een wereld waarvan het geweten stierf 
"tussen 1940 en 1946", of waar hij zegt: "De kinderen en kleinkinderen van de 
mensen die voor Drèyfus en Sacco en V anzetti hadden gevochten, vermoordden 
zonder waarschuwing twee honderd duizend menselijke wezens met een vuistvol 
~s" (Hirosjima). Te weinig wanneer hij weigert conclusies te trekken uit feiten 
die hij zelf meedeelt, of zijn conclusies in vage bewoordingen kleedt. Hij deelt b.v. 
de uitspraak van een Afrikaanse Neg er mee over een geneesmiddel tegen de 
slaapziekte: "Ons volk zegt, dat dit geneesmiddel goed is en kwaad. Want de 
tsetsé~vlieg houdt de blanke man van ons weg. Dus is de tsetsé~vlieg onze vijand, 
maar ook onze vriend." De conclusie van de schrijver is die van de eerste beste 
zendeling: "De blanke man heeft de wereld veel kwaad gedaan, maar de blanke 
man kan nu alles goed maken" - niet alleen schijnheilig, maar leugenachtig, want 
"de blanke man" kan niet goedmaken wat hij misdreven heeft, de onderdrukte 
volken kunnen pas een betere toekomst regemoetgaan wanneer zij zich bevrijd 
hebben. 

Het is niet voor niets dat het woord "vrij" slechts eenmaal in het boek voor· 
komt, in d_e combinatie "vrije wereld" als tegenstelling tot de socialistische landen, 
en dat de begrippen economische en politieke afhankelijkheid taboe zijn. Want 
als D.D. de conferentie van Bandung in zijn onderzoek betrokken had, zou hij tot 
heel andere inzichten zijn gekomen. 

En toch ligt hier een indrukwekkend document voor ons. Een aanklacht, die 
veel sterker had kunnen zijn - niettemin een aanklacht. 

* 
De eerste dagen van ·de vrede. Den Doolaard laat een boer denken: "Hoe je 

hart lacht, als het eerste groen door de zwarte kluiten breekt, en dan later het 
zonlicht op de halmen. Dat is pas vrede." Oorthuys zette hier een korenveld 
onder hoge wolken bov,en en de schaft van een boerenfamilie ernaast. 

Na de ontmoeting met de vrede komt de ontmoeting met het puin. Foto's van 
nachtmerrie~achtige steden. Den Doolaard noemt Londen en Coventry, Rotter· 
dam en Overloon, Caën en Rouaan, Hamburg, Berlijn, Neurenberg en Schwein· 
furth, War scha u en Tarnopol, Wenen en Boedapest, Belgrado en Ploesti, Smo
lensk en Reval, Moskou en Stalingrad, Tokio en Osaka - Wij zouden de lijst 
nog zelf kunnen uitbreiden. 

En .. hij zegt: "Het bommenvlees was goedkoper geworden dan het kanonnen· 
vlees. 

*) Uitg. W. Gaade N.V., Delft, 1955, f 12.90. 
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Maar juist dit gedeelte wordt ontsierd door gemeenplaatsen zoals: ,.Elk zag 
slechts de zonde van de ander; alle schuld werd afgewenteld op de verliezende 
partij", en kitscherige lyriek (over D.P.' s): .. De rode droesem uit de wijnglazen, 
waarmee de wapenstilstand is gevierd, vloeit over .ile nieuwe kaarten in een 
kleverige beek." 

De teruggekeerde strijder, zegt hij, zette zijn onlustgevoelens om ,.in een nieuwe 
agressiviteit, die een nieuw doel zocht. De haat tegen de vroegere vijand keerde 
zich tegen de vroegere bondgenoot". Met zulke pseudo-freudiaanse ideeën zal 
men nooit een einde aan de oorlog maken. Maar gelukkig ook nooit een oorlog 
beginnen, want zij die er aan hopen te verdienen, direct of op den duur, laten 
zich daardoor niet beïnvloeden. Wij zouden dus ook deze klinkklare nonsens 
voor rekening van D. D. kunnen laten, als hij niet telkens terugkwam op de ver
nielzucht en barbaarsheid, die in de mens zouden zitten. Is D. D. wel eens huis 
aan huis op bezoek geweest in een gewone volksbuurt? Heeft hij daar verniel
zucht, haat en agressiviteit gevonden? Als hij dat gedaan had, bv. met han~ 
tekenlijsten tegen de atoombom, dan zou hij wel anders praten. Maar hier rede
neert hij vanuit zijn leunstoel: ,.Men heeft de mensheid wijs willen maken, dat 
alles afhangt van miljoenenmenigten. Dit is e,en noodlottige dwaling." Tegen
over de menigte stelt hij de persoon, de menigte heeft in zijn ogen altijd ongelijk. 
D. D. zou zich moeten realiseren dat hij spreekt over de menigten die gemaakt 
hebben dat hij dit boek kon schrijven, die gevochten en geleden hebben in de 
oorlog tegen het fascisme, die China politiek en hygiënisch gesaneerd hebben, die 
allang, voordat D. D. zijn broek schreef in alle delen van de wereld in beweging 
zijn gekomen tegen het gevaar dat pas later tot hem doordrong. En zou hij nooit 
gehoord hebben van vreedzame coëxistentie, die niet alleen door de regeringen 
van de socialistische landen wordt voorgestaan, maar ook door die van staten 
zoals India en Birma? 

* 
Het nuchtere middengedeelte van het verhaal maakt veel goed. Eerst de ont

dekking van de radio-activiteit, daarna de ontdekking van radio-actieve splij
tingsprodukten en de mogelijkheid tot produktie van kettingreacties, die later de 
grondslag vormen van de atoombom. Joliot-Curie ziet van verdere proeven in 
deze richting af als te gevaarlijk. De proeven worden voortgezet in Amerika. De 
uranium-atoombom wordt geprobeerd op Hirosjima en omdat men ook nog een 
plutonium-bom had, die geprobeerd moest worden, moest Nagasaki er aan ge
loven. Hier is Den Doolaard zà nuchter dat hij constateert, dat er teveel geld in 
de atoomzuilen en plutoniumfabrieken was belegd om ze stil te zetten, zelfs niet 
toen Amerika in 1948 al 1000 atoombommen bezat. 

In 1949 gebeurde iets onverwachts: ,.De eerste Russische A-bom was beter 
dan de Amerikaanse Bikini-bom." En in 1953 was het ,.nog maar 4 jaar geleden, 
dat Teller (een Hongaarse onderzoeker in de USA) van een H-bom had ge
droomd, die Amerika onaantastbaar zou maken en alle grote oorlogen zou voor
komen. Onder bittere twisten kwam zijn H-bom tot stand. En nauwelijks was zij 
geboren, of Sowjet-Rusland had een betere." 

Zonder enige overdreven lyriek beschrijft Den Doolaard de gevolgen van de 
H-bomproeven te Bikini. Hij haalt het rapport aan van Dr Nishiwaki van de 
universiteit van Osaka en gaat uitvoerig in op het werk van de Franse onder
zoeker Charles-Louis Martin ,.Heeft het uur H voor de mensheid geslagen'?" dat 
in Februari 1955 verscheen. 

Volgens Ch.-L. Martin zijn 10 H-bomontploffingen in 2 jaar voldoende om 
het klimaat te veranderen (lagere temperaturen, meer regen in sommige streken, 
droogte in andere, stormen) en, wat veel erger is, de erfelijkheid van de mens te 
beïnvloeden door de hoeveelheid radio-actieve splijtingsprodukten in de damp
kring. Sommige van deze schadelijke produkten vallen na korte tijd uiteen, andere 
blijven miljoenen jaren bestaan. 
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Niemand die dit gedeelte leest, ontkomt aan de conclusie: de proeven moeten 
stopgezet worden, de atoomwapens moeten verboden worden. 

Daar staan tegenover de grote mogelijkheden van een vreedzame toepassing 
van de atoomenergie. Den Doolaard weerlegt b.v. de beweringen van malthusia· 
nen e.a., die zeggen dat de wereld overbevolkt is: .. Meer dan de helft van het 
mensdom lijdt àf honger àf gebrek op een wereld, die een overvloed aan voedsel 
voort zou kunnen brengen, niet alleen voor de 2.500 miljoen mensen van nu, 
maar ook voor de 4.000 miljoen mensen die over een eeuw zullen lev,en op de
zelfde aarde." 

Hij schrijft spottend over de leuze .,preventie door kracht" en noemt met in· 
stemming het manifest van Eertrand Russell en het protest van de 18 Nobel
prijsdragers in juli 1955. Maar .,de enige mens, die de A- en H-bommen zou kun· 
nen vernietigen," zegt D. D., .. protesteerde niet tegen de helse opeenstapeling ... 
Die mens zijt gij." 

Die mens zijt gij ... Den Doolaard bedoelt kennelijk de gewone mens, niet de 
.,gespecialiseerde massamoordenaars", die elke nacht oefenvluchten boven vreem· 
de steden maken, en ook niet de schrijvers van handleidingen tot massamoord, 
zoals hij er een las in een Amerikaans familieblad met een oplage van vier miljoen. 
Dit was zijn uitgangspunt en hoe heen en weer geslingerd hij ook werd, het bleef 
zijn houvast. 

Dit ene doel. zoveel mogelijk mensen tot een keuze tegen het gebruik van 
atoomwapens door hun regeringen te brengen, is de kracht en rechtvaardiging 
van dit boek. S. P. 

IDEOLOGIE EN VREDE 

In Politiek en Vrede* heeft J. Suys een reeks van zijn artikelen gebundeld, 
die in het tijdvak van 1948 tot 1955 in De Nieuwe Stem zijn verschenen. 

Het merendeel der bijdragen kan beschouwd worden als een overzicht van de 
opvattingen die in de kringen van de Derde Weg leV1en, zoals deze zich in de 
loop der jaren hebben ontwikkeld. V oor de historicus blijven ze dus interessant, 
vooral nu de neutralistische tendenzen zich zo sterk blijken te hebben ontwikkeld. 
Of de auteur nu nog alles onderschrijft wat hij in de loop der jaren over de 
politiek van de Sowjet-Unie geschreven heeft, kan hier een open vraag blijven. 

Bijzonder inter,essant echter blijft het laatste artikel in de reeks: Vrede en 
Ideologie. 

Wij menen de bedoeling van de schrijver geen geweld aan te doen, wanneer 
wij zijn grondgedachte aldus formuleren: verschil van ideologie mag geen beletsel 
voor het vreedzaàm naast elkaar bestaan zijn. Het op de voorgrond plaatsen van 
de ideologie in de strijd om de vrede is schadelijk en helpt de oorlogspartij. Heeft 
Hitier soms niet zijn agressie verdedigd met de noodzaak van de strijd tegen 
de .,bolsjewistische ideologie"? 

Actueel blijft deze bijdrage vooral wegens het voorbeeld, waarmee de auteur 
zijn opvatting toelicht. Hij wijst immers op Romme' s Nieuwe Grondwetsartikelen, 
geschreven tijdens de bezetting. De opvattingen, daarin neergelegd, zijn het richt· 
snoer van Romme gebleven. Het is bekend, en Suys haalt het ook aan, dat Romroe 
daarin voorstelt, een deel der staatsburgers - de onkerkelijken - van hun bur· 
gerrecht te beroven. Zulk een .. geestelijk fundament", aldus Suys, .,kan zeker 
niet het fundament zijn van de politieke samenwerking die nodig is voor de 

* Uitg. Van Loghum Slaterus, f 2.90. 
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vrede". Het kan de politieke verhoudingen volgens hem si.echts vergiftigen en 
verbittering wekken. Terwille van de vrede oefent de schrijver vervolgens ge~ 
rechtvaardigde kritiek uit op de niet nader genoemde PvdA-leiders, die zich 
verontschuldigen, .,meegeven en terugwijken", terwijl de tegenaanval nodig is 
om de atmosfeer te zuiveren. 

Dat is een opvatting, die men zeker geheel onderschrijven kan, al moet men 
daaruit niet de conclusie trekken dat bv. het opgeven van de klassenstrijd dienstig 
zou zijn voor de vrede. Hetgeen de schr. dan ook niet doet. 

Aan de andere kant evenwel kunnen wij Suys niet volgen wanneer hij zegt 
dat vreedzame coëxistentie der sociale stelsels een ontoereikende leus is. Volgens 
hem moet ze zich ook tot de politieke ideologie uitstrekken en zowel .,partijen 
als staten" omvatten. Dat houdt dus in, dat wij opvattingen als die van Romroe 
juist niet moeten bestrijden, terwijl Suys realist genoeg is om te begrijpen dat 
Romme in elk geval geen afstand zal doen van zijn doeleinden. 

Het komt ons voor, dat de idealist de schrijver hier parten speelt. Men kan 
ook tevéél vragen. De zaak waar het om gaat is hier evenwel, dat de reactie in 
het internationale spel van een bepaalde ideologie gebruik tracht te maken om de 
strijd voor de vrede te verzwakken, terwijl zij naar binnen door het verdedigen 
van zulk een ideologie de praktische, staatkundige toestand wil scheppen, waarin 
de vredeskrachten geketend zullen zijn. Daarom blijft ideologische strijd nodig. 

Maar in de internationale strijd om de vrede gaat het om het bereikbare: dat 
is niet de overeenstemming in ideologie, doch inzake de praktische vragen, die de 
vrede in de weg staan. Maar juist daarom is het onduldbaar dat staatslieden zich 
achter hun ideologie verschuilen om het bereiken van overeenstemming te ver~ 
hinderen. 

F.B. 

BRUILOFTSLIED VOOR SW AANTJE 

Een derde deeltje heeft Theun de Vries toegevoegd aan zijn Fuga van de Tijd. 
Geopend met Anna Casparii, of het heimwee, voortgezet met Pan onder de 
mensen, is er nu het Bruiloftslied voor Swaantje. 

In het Bruiloftslied keert Allard Rosweide, de centrale figuur in Pan onder de 
mensen, een korte wijle terug naar zijn geboortepiek, een moeizame herontmoeting 
met zijn kindertijd. Allard Rosweide ~ de nieuwe Pan ~ is de Drentse jongen 
met een groot, muzikaal scheppend vermogen, die in Rotterdam het vak van de 
muziek leert. Rotterdam is rondom de eeuwwisseling de havenstad, die volkomen 
beantwoordt aan de driftige groei van het Nederland se imperialisme. Dit Rotter~ 

· dam bleef Allard Rosweide in wezen vreemd, de stad wondt hem, deze eenzame 
naar de mensen hunkerende kunstenaar, en maakt hem tegelijk sterker. 

Het talent en het weten van Theun de Vries waren nodig om deze tegenstrijdig
heid tot een schone literaire werkelijkheid te maken. 

Toen wij Pan onder de mensen lazen, werdzn wij een weinig geprikkeld door 
de vraag hoe een herontmoeting van Allard zou zijn met zijn geboortepiek, die 
hem nimmer geestelijk gebonden had; hij was een zoeker. In Pan onder de mensen 
bleef de vraag onbeantwoord; in het Bruiloftslied wil Theun de Vries dit antwoord 
geven. En nu moeten we eerlijk zeggen, dat de schl"ijver ons daarmee voor een 
proble:em heeft geplaatst. 

Theun de Vries schrijft niet om het schrijven, hij herschept de mens, de strij~ 
dende mens. Hij richt de blik voorwaarts en daarom gaat het in zijn beide eerste 
romans van de Fuga van de Tijd, in Anna Casparii en in Pan onder de mensen 
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vandaag altijd om morgen; de gebeurtenissen van het ogenblik ::ijn tevens de 
proloog voor het handelen in de toekomst. In Bruiloftslied voor Swaantje grijpt 
Theun de Vries onverhoeds terug naar gisteren, naar het verleden, naar wat 
voorbij en afgesloten was. 

Wat we in Pan onder de mensen als 1een gemis, maar dan als een zeer bijkom· 
stig gemis voelden, even een gedachte aan een vergeten hoofdstuk zo men wil, 
voelen we in Bruibftslied voor Swaantje als een te veel. Het verleden is plotse· 
ling een hevige actualiteit geworden, bijzonder nadrukkelijk, omdat het gekleed 
wordt in een zelfstandig verhaal, dat geen complete roman werd maar een wat 
langere, schoon vertelde novelle. 

De primitiviteit van de toenmalige Drentse mens was ons al verbeeld in Pan 
onder de Mensen. Allard Rosweide was daar bovenuit gekomen. Zijn geboorte· 
p~ek, vanwaar zijn geest al weggevlogen was toen hij er als kind en jongen woon· 
de, is hem nu ook vreemd geworden. Er is even een dieper contact met zijn een· 
zelvige vader, die altijd van het wonder van de muziek in zijn zoon heeft ge· 
weten. Er is de bevestiging van de onoverbrugbare kloof tussen Allard en zijn 
moeder, tussen Allard en zijn broer Have, die van hetzte!fde slag is als de weg• 
gekropen, wereldvijandige vrijgezellen-ooms in het oude herberghuis. Daar waar 
Swaantje Rauw, de bastaardzuster der drie zwijgende vrijgezellen woont, de 
enige tedere herinnering van Allard met zijn jeugd. 

Allard Rosweide, die eens de grote schenker van muziek - Pan - zal worden, 
voelt zijn verleden als een overbodigheid; elk uur, dat hij in zijn oude omgeving 
verwijlt, is een uur van kwelling; alles dringt en schreeuwt in hem om weer weg 
te vliegen van de plek, die geen strijd en bijna geen leven kent. Er is alleen het 
gevoelige beleven van de Noord-Nederlandse natuur, dat door het grote beeldend 
vermogen van Theun de Vries wordt omgezet in een prachtig proza. 

En dan is er Swaantje, die uiteindelijk het doel van Allard' s terugkeer blijkt te 
zijn, om haar eenmaal te bezitten en daardoor bevrijd te raken van een last, die hij 
met zich meedroeg. Hij leeft zijn bevrijding uit in een melodie, in een kleine com· 
positie: Bruiloftslied voor Swaantje Rauw. Het lieflijke geschenk van Swaantje is 
muziek geworden. 

Een intermezzo wil het derde deeltje van de Fuga van de Tijd zijn. Het is dan 
wel wat spijtig, dat dit intermezzo, bij alle schoonheid van taal en bij alle kracht 
van vertelkunst, niet wat de inhoud betreft, grijpt naar h:et niveau van de twee 
eerste delen van de Fuga. 

F. S. 

HET LEVEN VAN EEN GROOT MAN 

,.Het leven van Dr Bethune", verschenen bij de uitgeverij Pegasus, geschreven 
door Sydney Gordon en T ed Allan, geeft het boeiend relaas van het leven 
van hun Canadese landgenoot, Dr Norman Bethune. 

De schrijvers hebben Dr Bethune persoonlijk gekend en Ted Allan maakte hem 
van zeer nabij mee tijdens de Spaanse burgeroorlog, waar Bethune als arts streedt 
aan de zijde der Republikeinen. 

Uit dagboeken en verklallingen van familie, vrienden en strijdgenoten, die hem 
in verschillende perioden van zijn leven, in Canada, Spanje en China van nabij 
kenden, is dit boek ontstaan. De schrijvers kenden Dr Bethune, zoals zij zeggen, 
zowel ,.van binnen als van buiten". 

Dr Bethune was nog ~iet afgestudeerd toen hij als ziekendrager deel nam aan 
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de eerste wereldoorlog. In IJperen ondervond hij de verschrikkingen en de zin~ 
loosheid er van. 

Als jonge dokter leerde hij de armoede kennen van talloze mensen die geen 
dokter konden betalen en deze het meest behoefden, in de armste buurt van 
Londen, East End, en in de Ford~stad Detroit in Amerika. 

Nadat hij de vrouw van een arbeider verlost heeft van een onvoldoende levens~ 
vatbare baby, omdat de moeder ondervoed was, zegt hij tot zijn vrouw: .. Een 
baantje van twintig dollar per week zou de man meer goed gedaan hebben dan 
alle wonderen die er nu op zijn gedoemd kind zouden kunnen worden verricht". 
Vanzelfsprekend nam hij geen honorarium aan van deze patient en hij verscheen 
de volgende dag met een mand versterkende middelen voor de moeder. 

Over bepaalde collega's, die er slechts op uit waren om veel gdd te verdienen 
en rijk te worden, zegt hij vol bitterheid: ,.Geneeskunde? De kwakzalvers weiger~ 
den zelfs hun comfortabele slaap te onderbreken om een kind uit een veewagen 
te verlossen"! 

V oor zulk een mens als dokter Bethune konden de maatschappelijke achter~ 
gronden van het leven en de strijd der mensen niet verborgen blijven en nog min~ 
der kon hij zich daarbij neerleggen. Hij werkte dag en nacht en sloeg Heen enkel 
beroep op hem af, vooral niet wanneer het arme patiënten betrof. 

Op 36~jarige leeftijd stond Bethune ten dode opgeschreven tengevolge van een 
tuberculose long. Hij dwong zijn vrouw van hem te scheiden omdat hij nog slechts 
kort te leven had en voor haar geen blok aan het been wilde zijn, zoals hij het 
uitdrukte, en vertrok naar een sanatorium voor longtuberculose. 

Temidden van zijn wanhoop, kreeg Bethune daar een boek in handen over 
operatief ingrijpen bij longtuberculose; hij kwam tot de conclusie dat de weten~ 
schap in zijn land op dit gebied ver achtergebleven was. Hij bestudeerde zijn 
eigen geval nauwgezet en liet zich volgens deze methode met sucoes helpen. 

Tengevolge van het operatief ingrijpen herstelde Bethune weer en kon zijn 
werk hervatten. Hij werd zelf een expert in dit soort chirurgie. De bestrijding van 
de tuberculose werd zijn voornaamste werk. Hierbij voerde hij zelfstandig onder~ 
zoekingen door en ontwierp nieuwe, doelmatiger instrumenten. Het werk maakte 
hem gelukkig. 

Toen bereikte hem een verzoek van het ,.Comité Hulp aan Spanje" om als arts 
in Spanje te gaan werken aan de zijde van de Republikeinen . 

.. Naar Spanje gaan? Verleden week moest ik besluiten of ik al dan niet mijn 
kind zou opereren". (Het kind Yvette, een patientje dat ernstig ziek in het zieken~ 
huis was opgenomen, noemde hij zijn kind) ... N u moet ik besluiten of ik al dan 
niet naar Spanje zal gaan. Ik voel me verrast ~ en verbijsterd. Ben ik de ge~ 
schikte figuur? Ben ik gereed? En morgen, wat dan? De tijd stelt ons voor wrede 
en onherroepelijke besluiten", noteerde hij op een stukje papier. 

Maar Dr Bethune besloot naar Spanje te gaan, alles achterlatend waar hij aan 
hechtte in zijn vaderland. Door het organiseren van bloedtransfusiediensten vlak 
achter het front, redde hij honderden vrijheidsstrijders tegen het Franco~fascisme. 

Het jaar 1938 voert hem naar China, waar het Chinese volk streed tegen de 
Japanse aanvallers. Na een avontuurlijke reis via Hongkong, door de Japanse 
linies, bereikte hij Jenan, hoofdstad van Noordelijk China, waar het hoofdkwartier 
van het Chinese Rode leger gevestigd was. 

Om dreze plaats te bereiken moesten 2 rivieren worden overgestoken (zonder 
bruggen) en door een bergachtige streek 300 mijl te voet en per muildier afgelegd 
worden onder bedreiging met Japans geschut. 

Reeds op deze tocht leerde Bethune het .. geheime wapen" van het Chinese 
Rode leger, de onkreukbaarheid van het nieuwe China, kennen. Hij ontmoette een 
convooi onder leiding van commandant Lie, die goederen naar Jenan moest bren~ 
gen. Hierbij kon hij zich aansluiten. Onderweg werden door een Japans bombar~ 
dement muildieren van de gehuurde karrevoerders gedood. Na de aanval was het 
eerste wat de commandant deed, de voerlieden de schade uitbetalen. 
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In Jenan werd de komst van Dr Bethune met spanning afgewacht. Men zat 
dringend verlegen om ervaren krachten. Nauwelijks aangekomen, werd Bethune 
ontvangen door Mao Tse-toeng om van gedachten te wisselen over zijn toekom
stige werk in China. 

Hier opperde Bethune het denkbeeld, mobiele chirurgische eenheden te organi· 
seren, welke op paarden en ezels vervoerd konden worden om vlak achter het 
front te kunnen komen om de gewonden te helpen. Materiaal hiervoor had hij zelf 
meegebracht. Naar de ervaringen van Dr Bethune in Spanje opgedaan, waren 
70 % van de gewonden te redden wanneer er direct chirurgisch ingegrepen werd. 

Met deze opvatting van zijn werk, werd een nieuwe, spannende periode van 
werk ·en strijd ingeluid, die Dr Bethune een legendarische naam bezorgde onder de 
soldaten en de bevolking. De Chinezen noemden hem Blanke Deugd Dienaar. Zijn 
veelzijdige bekwaamheid kwam hem hier te pas. Hij construeerde vervoerbare 
operatietafels, gereedschap en instrumenten, kortom: een complete veldhospitaal· 
uitrusting. 

In de grotten van Jenan richtte hij een modelziekenhuis in, hij leerde zijn mede· 
werkers hygiëne en hoe zij het werk moesten organiseren. 

Naast het werken onder nog primitievere toestanden dan in Spanje had Bethune 
in China tegen het bijgeloof te strijden. Hier toont hij zich een voortreffelijk 
paedagoog en mobilisator van de mensen. 

Bij een operatie waar hij een bloedgever nodig had deed hij de ervaring op dat 
zelfs zijn assistent·en dit niet aandurfden. 

Zijn tolk Toeng, die hij .. Mijn tweede ik" pleegde te noemen en die achter hem 
stond, fluisterde hem toe: .. Ze kunnen het niet begrijpen. Misschien kunt u mijn 
bloed gebruiken, en het ze later uitleggen ... " 

Al zijn assistenten waren mannen die dagelijks met de dood in aanraking kwa· 
men en w1er persoonlijke moed buiten kijf stond. Zij waren niet bang voor de 
dood maar wel voor het onbekende. 

,.En wat we niet begrijpen", merkte hij in zijn dagboek op, ,.vrezen wij". Enige 
weken daarna liet hij een brancard met een bewusteloze soldaat voor het front 
van honderden dorpelingen neerzetten •en hield een toespraak tot hen. Hij legde 
de mensen uit dat deze soldaat, die schijnbaar dood was, weer levend gemaakt 
kon worden indien hij bloed van een ander mens toegevoerd kreeg. Daarna tapte 
hij zichzelf bloed af en diende dit de soldaat toe. 

De soldaat kwam voor hun ogen tot leven. Na dit aanschouwelijk onderricht 
trad een oude vrouw naar voren: .,Ik ben oud en nutteloos", zei ze . .,Ik zal mijn 
bloed geven." 

Ontzaglijk veel deed Dr Bethune om mensen op te l1eiden. Halve nachten zat 
hij op om handleidingen voor de verpleging te schrijven, schreef rapporten voor 
de gezondheidsdienst, waarin hij nieuwe voorstellen deed, en hield zijn dagboek bij. 

Tegelijkertijd deed hij alle mogdijke moeite om uit Amerika hulp te krijgen 
door toezending van medicamenten en geld. Maar door de blokkade lukte dit 
niet; de voorraden slonken en de artsen moesten op het laatst operatief ingrijpen 
zonder narcose te kunnen toedienen. 

Tenslotte werd Dr Bethune zelf het slachtoffer van de blokkade, die de Chinese 
vrijheidsstrijders niet all·een wapens onthield, maar ook medicamenten en ver· 
bandmiddelen. 

Een operatie zonder handschoenen bezorgde hem een ernstige infectie. Door de 
afwezigheid van anti-gifmiddelen kon hij niet gered worden; op 49-jarige leeftijd 
werd een einde aan zijn leven gemaakt. 

Door het te boek stellen van het leven van Dr Bethune gaven Sydney Gordon 
en Ted Allan de lezers een diep inzicht in het rijke en strijdbare leven van een 
begaafd mens (naast zijn vakmanschap op medisch gebied, was hij ook schilder, 
beeldhouwer en dichter), die zijn volle kracht in dienst van de vooruitstrevende 
mensheid stelde. 
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Het leven van een waarachtig mens, met al zijn zwakke en sterke zijden, maar 
die op de beslissende ogenblikken aan de juiste kant stond. 

Hij was een van de velen die de overwinning van het nieuwe China mogelijk 
maakten. 

In het voorwoord tot dit prachtige boek schrijft Mevr. Soeng Ts.jing Ling, 
voorzitster van de Chinese Liga voor Maatschappelijk Werk, welke de instellin~ 
gen en hospitalen, die door Dr Bethune gesticht zijn onder haar hoede heeft: 

"Norman Bethune was een medicus en hij streed in het kader van zijn 
beroep met de wapens die hem het meest vertrouwd waren. Hij was een 
expert en een pionier in zijn eigen vak - hij zorgde er voor dat de wapens 
scherp en nieuw bleven. En hij stelde zijn grote bekwaamheden bewust en 
consequent in dienst van . de voorhoede in de strijd tegen fascisme en 
imperialisme. 

Voor hem was fascisme een ziekte die de mensheid meer kwaad deed dan 
welke andere ziekte ook, een plaag die de geesten en de lichamen van 
tientallen millioenen mensen vernielde en die, door de waarde van de mens 
te ontkennen, ook de waarde ontkende van alle wetenschappen die zijn 
opgekomen om de gezondheid, de levenskracht en de groei van de mensen 
te bevorderen. 

De waarde van de technieken, die Bethune zijn Chinese studenten onder 
Japans geweervuur leerde, werd bepaald door het doel waarvoor zij ge
bruikt werden. Duitsland en Japan waren landen met een hoge technische 
ontwikkeling maar omdat zij werden geregeerd door vijanden van de men
selijke vooruitgang, brachten hun wetenschap en vakbekwaamheid de 
mensheid slechts ellende. 

Strijders voor het volk hebben de plicht, de hoogste technische vaardig
heid te bereiken, daar slechts in hun handen de techniek in de ware zin des 
woords een dienaar der mensheid is." 

Bethune vervulde deze plicht ten volle doordat hij zijn leven en werken onvoor~ 
waardelijk vcrbond met twee historische stukken strijd: de trotse weerstand van 
het Spaanse volk tegen zijn onderdrukker en de strijd van het Chinese volk, welke 
tot de overwinning leidde, die zulk een groot gewicht in de schaal legt voor een 
leven van vrede voor de mensheid. 

De nagedachtenis van Dr Bethune, leeft voort in de harten van het Chinese 
miljoenenvolk. Wij zijn er zeker van dat de waardering die het Chinese volk heeft 
voor deze medestrijder ook op de Nederlandse lezer zal overslaan. 

"Het Ieven van Dr Bethune" moet iedereen lezen. Niet alleen omdat dit een 
boeiende bezigheid is, die onze geest verrijkt, maar vooral omdat het een voor~ 
beeld geeft hoe ieder mens tot een rijk en nuttig leven kan komen door zijn 
krachten en gaven maximaal te ontplooien en in dienst te stellen van de strijd voor 
democratie, vooruitgang en vrede. 

ANNIE AVERINK 

HET COLLECTIEVE KARAKTER VAN DE KUNST 

VAN CHARLES WltiTE 

Charles Whit!e is een kunstenaar in de V er enig de Staten, die de gemeenschap~ 
pelijke gevoelens van zijn volk, de Negers van Amerika, weet uit te drukken, 
evenals de Mexicaanse schilders en tekenaars van de Talier de Grafica de 
hartstocht van hun volk uitbeelden. Voortkomend uit een nationale verzetsbewe~ 
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Zanger van Blues 

ging, met nationale vrijheidshelden, gaat zowel de kunst van Charles White als 
die van de moderne Mexicanen in de loop van haar ontwikkeling voorbij de 
grenzen van volk of natie. Zij zijn de woordvoerders (eigenlijk "beeldvoerdus") 
geworden van alle gewone mensen, die in vrede willen leven. 

Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle grote kunstenaars in het verleden. Het 
nieuwe en bizondere in het werk van White, vergeleken met vroegere Europese 
kunstenaars zoals Kollwitz, Zille en Masereel, is de zekerheid van de overwinning, 
waarmee het doordrenkt is, het vertrouwen in de kracht van de werkende en lief
hebbende mensen, als een eigen kracht die men goed kent. 

Zie de reproductie van zijn "Morgenstond van het leven", uit 1954, waarvan 
de oppervlakte in werkelijkheid 71 X 102 cm bedraagt. Hier gaat een nieuw 
'tijdperk in vervulling, men heeft het gevoel dat men op de drempel staat van het 
werkelijke leven. Wij herinneren ons ook de "Moeder", uit 1952, dieP. en C. ter 
gelegenheid van de Internationale Vrouwendag in het Maart-nummer afdrukte. 
Wie dacht bij het zien van deze vrouw niet aan de woorden van Autherine Lucy: 
"Zij wierpen mij met stenen en vervloekten mij. Zij hebben mijn beeltenis ver
brand, maar zij kunnen mij niet ontmoedigen"? 

Stel daartegenover de "Zanger van Blues", uit 1949, een tekening van 69 X 46 
in bruine en zwarte inkt. Men ziet duidelijk dat deze tot een andere periode be
hoort, artistiek zowel als maatschappelijk. Ook dit is realisme, het realisme van 
het bewegende, collectieve leven. Maar hoeveel mèèr vernedering, verdriet en 
weerbarstigheid uit een voorbijgaand tijdperk leest men in dit eeuwenoude gezicht, 
dan in de tekeningen en schilderijen van na 1952/53. Men zou de laatste zelfs iets 
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Morgenstond van het leven 

te blijmoedig kunnen noemen, wanneer ze een definitieve richting of voltooiing 
betekenden. Natuurlijk is dit niet zo; Charles White is pas 37, hij heeft nog een 
loopbaan voor zich. 

De reproducties ontlenen wij aun de fraaie uitgave van het Verlag der Kunst in 
Dresden: ,.Charles White, ein Künstler Amerikas", met een inleiding van Sidney 
Finkdstein en een autobiografie van de kunstenaar. Het boek bevat 43 reproduc~ 
ties, met datering en technische bizonderheden. 

S. P. 

Correspondentie 

BOEKEN VOOR INDONESISCHE VRIENDEN 

Van de Indonesische dichter A. S. Dharta, bekend onder het pseudoniem 
Klara Augustia, ontvingen wij een verzoek om hulp bij het verkrijgen van 
·theoretische literatuur in het Engels of Nederlands, voor een aantal vrienden in 
Indonesië die op cultureel gebied werkzaam zijn. Omdat het voor hen door aller~ 
lei moeilijkheden op financieel gebied niet mogelijk is deze boeken in Nederland 
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te betrekken, terwijl zij ze voor hun werk erg nodig hebben, doen wij een beroep 
op de lezers van P. en C. om hierbij te helpen, hetzij door belangrijke boek'en 
af te staan, hetzij door bijdragen in geld, w<:l~Brmee ze hier aangeschaft kunnen 
worden. 

Dharta noemt zelf twee uitgaven, wtmraB/n' sterke behoeften bestaat: George 
Lukacs: "Studies in European Realism", en George Reavey: "Soviet Literature 
Today". En verder, schrijft hij, "natuurlijk ook werken van ]osef Revai, Ladislav 
Stol[, Howard Past, Maxim Gorki ("Literature and Life" ), enz." Dus in het 
algemeen alle marxistische beschouwingen over literátuur. 

Wij hopen dat Politiek en Cultuur in' staat zal zijn, op deze wijze een bijdrage 
te leveren aan de strijd van ons Indonesische broedervolk. V a.n de ontvangen 
bedragen en boeken zullen wij verantwoording afleggen in ons tijdschrift. 

Red. P. en C. 

MATERIE EN BEWUSTZIJN 

In het decembernummer van P. en C. las ik een artikel met als titel: Psychologie 
en Maatschappij, en in het februari~ en maart~nummer 1956 artikelen, resp. ge• 
titeld: Materie en Bewustzijn van F.M .• en van Theun de Vries: Spinoza en het 
dialectisch materialisme. 

Uit deze artikelen kunnen we duidelijk begrijpen de theoretische grondslagen 
van het filosofisch materialisme. 

In het eerste genoemde artikel worden zij als volgt geformuleerd: 

1. De hersenen vormen het orgaan van het bewustzijn. 
2. Het menselijke bewustzijn is een weerspiegeling van de objectieve 

werkelijkheid. 
3. Het menselijke bewustzijn wordt bepaald door het maatschappelijk zijn. 

In het 2de artikel wordt door een uitspraak van Lenin nog een nadere analyse 
gegeven: 

Het denken (en het bewustzijn in het algemeen) is steeds de weerspiegeling 
van het materiële zijn in het hoofd van de mens. Dat wat weerspiegeld wordt, 
onafhankelijk van wat weerspiegelt, kan bestaan en bestaat, maar dat wat weer
spiegelt (het denken) kan niet bestaan zonder dat wat weerspiegeld wordt. Het 
denken, het bewustzijn, wordt hier geplaatst tegenover de natuur. Deze tegen· 
stelling is echter niet absoluut. Onze hersenen, waarmede wij denken, zijn ze:lf 
een ontwikkelingsprodukt van de materie. De genoemde tegenstelling geldt dan 
ook slechts binnen het gebied van de kennistheorie, de theorie van de ov,ergang 
van niet kennen naar kennen. Het oorspronkelijke denken was een wapen van 
de praktische oriëntering van de mens in zijn omgeving; het was objectief. Het 
staat vast, dat zonder juiste kennis van de objectieve wereld een vooruitgaande 
beweging van de mensheid, haar progressieve ontwikkeling, al was het nog zo 
langzaam, uitgesloten zou zijn. 

Over de uitspraken in de bovengenoemde artikelen wilde ik een kritische be
schouwing naar voren brengen. 

In de ,eerste plaats is het noodzakelijk het wezen der dialectiek vast te stellen. 
Naar mijn inzicht is het wezen der dialectiek de betrekkelijkheid . .. 

De uitspraak dat uit de lev,enloze stof het levende zou zijn voortgekomen, is 
voor de rede niet aanvaardbaar. 

Levenloze of wezensloze stof kan vanuit het wezen der dialectiek niets voort
brengen. Zelfs Engels heeft in een van zijn werken duidelijk gemaakt dat de 
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materie denkt. We moeten nu de lijn dialectisch doortrekken en inzien dat materie 
en bewustzijn factoren zijn van het ,.zijn" ... 

Vanuit de dialectiek, dus vanuit het begrip der betrekkelijkheid, is een objec~ 
tieve wereld, dus een wereld ,.an sich" met daarbuiten de mens, niet redelijk te 
aanvaarden. Dit is een theologisch beginsel van wereld en god als gescheiden van 
elkaar. 

Het besef, dat is ons zelfbewustzijn, dat wij een deel zijn va:n het geheel, d~ 
wij dus allen betrekking op elkaar zijn, brengt onmiddellijk mede de verantwoor~ 
delijkheid van de ene mens voor de andere. Wij zijn dus niet van elkaar geïsoleer~ 
de wezens, maar onderscheiden door onze geaardheid. Dit begrip der verhouding 
noemen we ,.religie". Dit begrip heeft niets te maken met kerk of godsdienst. 

Dit besef van religie is voor mij de zin van het communisme. 
C.L. 

Den.Haag 

Het dialectisch materialisme is geen theorie op zichzelf, die men los van haar 
object zou kunnen beschouwen. V anclaar de naam dialectisch materialisme, in 
tegenstelling tot de dialectiek van Hegel, wiens opvattingen u hier en daar in 
uw bijdrage weergeeft. 

In verband met het laatste, uw vereenzelviging van de' dialectiek van Hegel 
met het dialectisch materialisme, zult u ons ten goede houden dat wij niet uw 
gehele ingezonden stuk opnamen, maar slechts enkele kenmerkende passages. 

Laten wij van een alg>emeen bekend feit uitgaan: de proef op de som van een 
theorie is haar toepassing, haar vermogen om tot de praktijk terug te keren. 

Het feit dat het socialisme in onze tijd tot een wereldstelsel is geworden, is 
te danken aan de juiste praktische toepassing van het marxisme, de wetenschap 
van de samenleving. Het bewijst tevens dat deze theorie juist was en is. Dat het 
dus niet juist is om het kind met het badwater te wiHen weggooien, zoals u in 
uw begeleidende brief schijnt te doen, wanneer u het marxisme overboord werpt 
op grond van de kritiek in de communistische partijen op zekere verschijnselen 
van verstarring. 

In dit geval zou een beroep op de rede o.i. meer op zijn plaats zijn, dan waar 
u wilt bewijzen dat levende en levensloze stof één zijn, en dus het een niet uit 
het ander kan voortkomen, en dat er geen objectieve wereld buiten de mens zou 
bestaan. Alweer: niet de rede, niet de .,rationele kern" geeft de 
doorslag; de proef op de som blijft altijd de praktijk. In de gehele wereld hebben 
biologen al jarenlang geëxperiment'e'erd met het scheppen van ,.levende" stof uit 
"levenloze". Dat er een grensgebied tussen de anorganische en de organische 
wereld is, wil nog niet zeggen dat het een niet uit het ander kan voorkomen. 
Volgens uw redenering, in het abstracte, zou de levende stof n.l. ook niet leven~ 
loos kunnen worden! En wat de ,.objectieve wereld" betreft ,_ het feit dat er 
een wereld was vóór de eerste mens, en dat de mensen door hun daden op deze 
wereld inwerken, is, óok theoretisch, meer gefundeerd, dan een dialectiek die uit 
de zuivere rede, d.w.z. langs idealistische weg haar problemen schept. 

Uw slotopmerkingen wijzen er op dat u zich in laatste instantie niet door de 
"zuivere rede" laat leiden, maar door uw gevoel van menselijke verbondenheid. 
Hiermee kunnen wij het geheel eens zijn. De naam religie, die u er aan geeft, is 
niet belangrijk, wèl de erkenning van een nieuwe toestand in de wereld, die nog 
geen communisme is maar naar het communisme leidt. 

Redener,end vanuit de praktijk, d.w.z. vanuit de nieuwe internationale situatie, 
zijn de communisten tot de conclusie gekomen dat de eenheid van de arbeiders~ 
klasse in staat is een nieuwe oorlog te voorkomen. Wanneer dit de zin van het 
communisme voor u is, dan kunnen wij alteen maar zeggen dat het communisme 
een zeer concrete inhoud voor u heeft, ondanks uw zeer abstracte voorafgaande 
stellingen. 
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OVER DE ROL VAN QUACK 

Er ontstaat in onze partij een zekere Quacklegende. Voor de tweede maal in 
korte tijd wordt in P. en C. de schrijver van .,De socialisten" op een voetstuk 
gezet, dat hij niet verdient. Tegen wat T. de J. van de historicus zegt heb ik geen 
bezwaren, maar de maatschappelijke figuur wordt wel zeer geïdealiseerd. * 

.. Daarom is er ook geen reden om aan de goede trouw van Quack te twijfelen. 
Zijn burgerlijke omgeving en zijn maatschappelijke positie beperkten zijn horizon, 
maar binnen die beperkingen ging hij zo ver als hij maar gaan kon." 

Wanneer is dat ooit gebleken? T. de J. zou heel anders oordelen, wanneer hij 
in plaats op Bouman op de marxist Wiedijk ( .. J. Saks") was afgegaan, die in een 
meesterlijke studie deze figuur, die een willig werktuig der reactie geweest is, 
heeft afgemaakt. 

Een willig werktuig - te goeder trouw? Ja, ik kan niet bewijzen, dat Quack 
bepaald tegen beter weten in positie heeft gekozen, maar zijn denkbeelden hebben 
zijn ontwikkeling van arm voortgeholpen student tot directeur van de Neder
landse Bank wel heel gemakkelijk meegemaakt. Zijn professoraat, dat grote 
mogelijkheden bood, maar ook karakter eiste, heeft hij al gauw voor het weinig 
betekenende, maar in hoge financiële kringen leidende secretariaat van de bank 
verwisseld, wat hem terecht kwalijk genomen is. Politiek actief is hij nooit 
geweest. Hij is feitelijk niet anders geweest dan zovele intellectuelen, die in hun 
jonge jaren opstandige aanvechtingen hebben, maar later merken dat een andere 
houding beter is voor hun carrière. Van zijn tijdgenoten ging de Delftse professor 
Pekelharing, die vele socialisten kweekte, een stuk verder. 

:r. A. N. KNUTl'EL 

Bovenstaande kritiek van kam. Knuttel heeft mij er niet van kunnen overtuigen, 
dat ik inderdaad, zoals hij beweert, Quack op een onverdiend voetstuk heb gezet. 

Dat Quack geen strijder was en in zijn persoonlijke carrière zich zeer wel 
met de burgerlijke maatschappij verstond, wordt door kam. Knuttel terecht onder
streept. Wanneer hij echter Quack zonder meer karakteriseert als een .,willig 
werktuig van de reactie". dan lijkt mij dat onjuist, althans eenzijdig en ,niet ge
schikt om een inzicht te geven in de betekenis van deze in menig opzicht merk
waardige figuur. 

Een dergelijke karakteristiek gaat immers voorbij aan het feit, dat Quack een 
belangstelling en openheid voor sociale vraagstukken had, die in zijn tijd ,.... de 
tijd van de eerste opkomst der Nederlandse arbeidersbeweging - de meeste 
bourgeois volkomen vreemd was. Meer dan dat: hij heeft tal van uitingsvormen 
van het kapitalisme aan een scherpe en dikwijls rake kritiek onderworpen. Ik heb 
in mijn artikel vooral gewezen op zijn veroordeling van het burgerlijke vrijheicis
begrip en wil dit nog eens onderstrepen, omdat Quack op dit belangrijke punt 
niet alleen de toenmalige, maar zelfs vele van de hedendaagse burgerlijke denkers 
ver vooruit was. 

Kam. Knuttel valt over de passage: .. Daarom is er ook geen reden om aan de 
goede trouw van Quack te twijfelen". Om mijn bedoeling te verduidelijken verwijs 
ik naar wat in hetzelfde april-nummer van dit blad (op blz. 232) gezegd is door 
Ger Harmsen, n.l. dat in de periode van de opkomst van het socialisme de bour
geoisie nog genoeg levenskracht en zelfbewustzijn had om daar haar eigen 
idealen en opvattingen tegenover te stellen. In dit licht meen ik ook de figuur 
van Quack te moeten zien: hij was een tegenstander van het marxistisch socialis
me, maar geloofde in de mogelijkheid om het kapitalisme van binnenuit te her
vormen en van zijn euvelen te ontdoen. 

De voorstelling, als zou Quacks sociale belangstelling een intellectuele jeugd-

* P. en C. - aprilnummer, p. 239. 
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zonde geweest zijn, lijkt mij onjuist. Het hoofdstuk "Op de drempel der twintigste 
eeuw", waaruit ik mijn voorbeelden van Quacks kritiek op het kapitalisme heb 
aangehaald, werd immers geschreven in de tijd, dat hij reeds grijze haren had. 

Ik ben kam. Knuttel er dankbaar voor, dat hij mij attent gemaakt heeft op de 
studie van Wiedijk. Tot dusver heb ik nog geen gelegenheid gehad om deze te 
lezen. Evenwel wil ik er reeds nu op wijzen, dat het oordeel van een tijdgenoot, 
geveld in de hitte van de politieke strijd, dikwijls afwijkt van het oordeel. dat 
later gevormd wordt, wanneer het tijdsverloop het mogelijk maakt om wat meer 
afstand te nemen. De hedendaagse Sowjet~historici bv. oordelen over een Gogolj, 
een Toergenjew e.d. anders dan de strijdbare revolutionairen uit de 19e eeuw 
deden; anders, d.w.z positiever. Ook voor ons, Nederlandse marxisten, kan een 
kritische herwaardering van ons culturele erfgoed soms noodzakelijk zijn 

T. de J. 

Nawoord van de redactie 

Legendevorming ten aanzien van bepaalde personen betekent idealisering, dus 
verdraaiing van de werkelijkheid. En de werkelijkheid waar het bij Quack om 
gaat, is het werk dat hij nagelaten heeft. J. A. N. Knuttel schrijft: "Tegen wat 
T. de J. van de historicus zegt, heb ik geen bezwaren ... " Dat is de hoofdzaak; 
over het karakter en de maatschappelijke verplichtingen van Quack valt te 
twisten (te zijner tijd zal zijn maatschappelijke figuur waarschijnlijk grondig he~ 
studeerd worden), wat ons betrdt gaat het echter om zijn historische bijdrage 
aan de arbeidersbeweging. · 

Hoe zijn wetenschappelijk werk een stimulerende invloed uitoefende op de 
ontwikkeling van de progressieve krachten, laat Domela Nieuwenhuis, evenals 
Knuttel een tijdgenoot van Quack, zien in zijn boek .,De geschiedenis van het 
socialisme", deel II (1902). Op pag. 359 begint hij zijn studie over Quack met 
de woorden: "Naast deze personen mag niet vergeten worden de man, die door 
zijn groots opgevat en schoon voltooid werk een krachtige stoot heeft gegeven, 
om velen tot onderzoek te dwingen en een ander oordeel te doen vellen over 
de socialisten in hun denken en doen." * 

Domela Nieuwenhuis laat het karakter van Quack niet buiten beschouwing, 
maar de volle nadruk legt hij op zijn werk in verband met zijn tijd. Daar wij 
menen dat de studie van Nieuwenhuis over Quack niet alleen verhelderend voor 
de huidige discussie over deze figuur is, maar ook voor een beter begrip van het 
vraagstuk van samenwerking tussen verschillende stromingen in de arbeiders~ 
beweging, nemen wij deze grotendeels hieronder over. 

Een zonderlinge verschijning is deze auteur, want zo het van iemand 
geldt: "daar wonen, ach, twee zielen in mijn borst," dan kan het van hem 
gezegd worden. Als directeur toch der Nederlandse bank oefent hij een der 
meest prozaïsche baantjes uit, die men zich denken kan, maar niet zodra 
schudt hij het stof der bankkantoren van zich af, of hij zondert zich af en 
dompelt zich geheel in de stromen van het socialisme. Thuis in de socialis
tische literatuur als weinigen, weet hij zeer goed, dat het socialisme de 
toekomst vertegenwoordigt en dat de hedendaagse maatschappij ten on
dergang gedoemd is. Ofschoon zelf liberaal geselde hij de liberale politiek, 
die bestond in het zelfzuchtig dienen van het eigenbelang, terwijl hij 
opwekte om het begrip der gemeenschap wakker te doen worden onder de 
mensen der XXste eeuw. Hij ziet in zijn geest een ommekeer der maat
schappij aanrukken en vragende treedt hij op met te zeggen: "of zou men 
waarlijk in ernst denken dat het Romeinse leerstuk van de eigendom, bijv. 
op de grond zoals wij dat in onze burgerlijke wetboeken hebben omschre
ven, vast zal blijven staan als een rots ? Kan men de stem tot zwijgen 
brengen, die zegt dat de dag nadert, waarop niemand zich meer meester 
zal kunnen maken van een andermans arbeidsprodukt: waarop al de 
winsten, welke niet het bepaald gevolg zijn van iemands verrichte arbeid, 

* Door ons overgebracht in nieuwe spelling, evenals de volgende citaten. 
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aan de gemeenschap zullen komen, ten, bate van alle leden? ... Begint men 
niet te .be·grijpen, dat er zekere waarheid is in de bewering, dat de wrede 
ongelijkheden in de wereld minder nog het gevolg zijn van natuur, aanleg 
en schuld der mensen, dan van algemene instellingen en wetten, die te 
veranderen zijn?" 

Wie zulke vragen stelt, geeft aanleiding tot de uitroep: Saul behoort 
ook onder de profeten! 

En hij. gaat voort: "trouwens reeds kraken en verschuiven de binten 
en ankers van het tegenwoordig maatschappelijk gebouw. Het getal van 
de sceptische (twijfelende) lieden, die wanneer men van het woord sociale 
kwestie gewaagt, vroeger uitriepen: ja, men creëert (schept) het feit door 
telkens te herhalen dat het bestaat: dit getal sterft uit. De voorvallen om 
ons heen spreken te luid. Men kan al de gruwzame kansen van het econo
misch bedrijf onzer bestaande maatschappij niet meer ignoreren (looche
nen). Onder de werking van het fabriekstelsel, onder de volledige toepas
sing der concurrentie op de arbeidsmarkt, was het leven tot een hel ge
worden. Het langdurig dag- en nachtwerk, het lage loon, de voorkeur 
gegeven aan de arbeid der vrouwen, de afbeuling en uitmergeling der 
kinderen, de ontbrekende zorg voor onderwijs, het gemis aan gezond· 
heidsmaatregelen in de werkplaatsen zelf, de walgelijke huisvesting, de 
weerzinwekkende onreinheid, de verwoesting van het familieleven - zie
daar ook enkele resultaten en gevolgen van het stelsel van de vrije arbeid. 
De mens had zo geen lot, geen bestaan als mens ... Geheel ons burgerlijk 
recht is een wijding der rechten van hen die iets bezitten. Het is geschreven 
voor de conservatieven. Het bekommert zich weinig om wordende elemen
ten, maar maakt slechts de reeds geconsolideerde (bevestigde) vermogens 
krachtiger. Het bevestigt op de meest gedetailleerde wijze al de vertak
kingen van een individualistisch erfrecht... Hij die slechts over arbeid en 
arbeidskracht te beschikken heeft, wordt telkens in onze wet achtergesteld. 
Het gehele arbeidscontract, de overeenkomst van huur en verhuur van 
diensten onder de regel ener volledige vrijheid: een fictie - alsof de ar
beider vrij is, wanneer hij staat tussen de keus van iets te verdienen of de 
hongerdood. Zo leeft onze maatschappij thans in het gareel der ongelijk
heid. Al die levensvoorwaarden zullen echter veranderen en geplooid wor
den in de richting der gelijkheid." * 

Mannen als Quack zien zeer goed, dat de economie der oud-liberale partij 
afgedaan heeft en mooi op weg is volslagen bankroet te slaan, dat het 
tijdvak der enge "bourgeoisie" is afgesloten en tevens hoe onze maat
schappij door het blazen van de nieuwe adem gekomen is in een toestand 
van vergroeiing en omkeer. De leuzen van Guizot: enrichissez-vous (ver
rijkt u!), was. algemeen geworden en kenmerkt meer dan enig andere 
onze tijd, waardoor de financiële feodaliteit werd gevestigd, die de sterkste 
onderdrukking is, welke ooit in de wereld heeft bestaan. En zeker klinkt 
het ons vreemd in de oren, om van een bankdirecteur te moeten horen: 
"de beurs gaf de toon en de firma Gauwdief, Gannef en Cie. bloeide!" De 
negentiende eeuw was het tijdvak der voldane "bourgeoisie" en hij meent 
dat het uitzicht bestaat dat de twintigste rust zal brengen, want in het 
maatschappelijk weefsel zijn reeds overal, op allerlei plekken, draden in· 
geweven van andere aard en met andere kleuren dan die de economisten 
liefhadden. En die draden zijn de elementen van het uitvoerbaar socialis
me. Maar het sociale vraagstuk moet allereerst als een ethische kwestie 
worden opgevat. De materialistische levensbeschouwing kan niet het 
woord van het levensraadsel zijn en hij meent dat de idealen der socialisten 
verwerkelijkt zullen worden, maar ... door anti-socialistische middelen. De 
ervaring zal moeten uitmaken of dit juist gezien is. Quack heeft met de 
socialisten geleden, gedweept, ze,epbellen van illusies geblazen en ... zulk 
medeleven kan niet anders dan diepe sporen achterlaten. Had hij gehoopt 
een brug te kunnen slaan, die de economie en het socialisme tot elkander 
bracht, hij bemerkt dat de kloof wijder gaapt dan ooit en de strijd zich 
scherper geaccentueerd heeft in de laatste twintig jaren. "De klassenstrijd 
is dààr. De arbeidersmassa's beginnen zich voort te bewegen als in krijgs· 

* Uit "Beelden en groepen". 
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mars; de bezittende klassen stellen zich overal in stand van tegenweer. 
Mijn boek was begonnen als een idylle; het eindigt veelal als regenvlagen, 
onweer en storm." Maar al is zijn doel niet bereikt, toch heeft hij iets ver
richt en wel hij heeft de meningen en daden der socialisten weergegeven 
zoals zij waren en dus kennis verspreid over de socialisten en hun stelsels 
en in de tweede plaats heeft hij tegen een economie, die geworden was een 
leer der plutocratie en tegen het schijnheilig beroep op vrijheid een kreet 
uitgestoten voor de gemeenschap. 

Overigens vindt hij dat het een ontzettend requisitoir zal zijn van de 
XXste eeuw tegen haar voorgangsters, dat zij de ideeën van het christen
dom nooit heeft durven verwezenlijken, nog wel onder het voorgeven, dat 
zij die ideeën onvolledig vond. Was het niet durven? Of niet kunnen? Wij 
menen het laatste. Bakunine heeft eens gezegd: .,elke religie is niets anders 
dan een hemels socialisme, gelijk ook het socialisme niets anders is dan 
de aardse verwerkelijking der religieuze instincten." Schuilt in dat gezegde 
niet een diepe waarheid? Zeer voorzichtig verschuift Quack de doorvoering 
van het socialisme, door te zeggen .,indien het denkbaar is, dat eenmaal 
grond en kapitaal zullen komen in de handen der gemeenschap, zodat er 
alleen een individueel eigendomsrecht op het inkomen overblijft", naar 
een verre, zeer verre toekomst evenals Rodbertus met wie hij het meest 
schijnt te sympathiseren, die zich de ontwikkeling der mensheid voorstelde 
in drie formaties: le. de antieke met slavernij; 2e. de moderne met par
ticulier grond- en kapitaaleigendom en voorts met loonarbeid; 3e. de 
toekomstige, waarin enkel individueel eigendom kan wezen van het in
komen, dat iemand door zijn arbeid verwerft. Leven wij op 't ogenblik 
in de tweede, de economische faze, het zal volgens hem nog wel drie-, 
misschien vijfhonderd jaren duren eer die derde periode intreedt. Maar 
al is dit zo, Quack meent toch dat men voorshands een rechtvaardiger ver
deling tot stand moet brengen van het inkomen der maatschappij tussen 
de grondbezitters, de kapitalisten en de arbeiders. En aan die verandering 
der geesten en toestanden moeten volgens hem ook overtuigde socialisten 
medewerken, want .,stapelgek zou het zijn te menen, dat maandag de zon 
kan oprijzen over een socialistische maatschappij, die zaterdagavond nog 
'kapitalistisch' was." Waar het hem om te doen is geweest, was om het 
socialisme te doen begrijpen, om de lezers te doordringen van de waarheid, 
dat het socialisme meer is dan een .,onbegrijpelijke afdwaling, niet iets 
toevalligs, iets dat desnoods weder kan verdwijnen, maar integendeel een 
uit de historische omstandigheden voortgekomen noodzakelijke levens
uiting en levensgang, die zó en niet anders zich moest openbaren." 

(Domela Nieuwenhuis: De geschiedenis van het socialisme). 

Over Engels en zichzelf schreef Marx in een brief: 

,,Wij geven geen van beiden iets om populariteit. Afkerig van elke persoonscultus 
heb ik b.v. in de tijd van de Internationale alle ophemelarijen, waarmee wij vanuit 
verschillende landen werden gemolesteerd, nooit binnen het bereik van de publici
teit laten komen, en ik heb er ook nooit op geantwoord, behalve door zo nu en dan 
een uitbrander. Engels en ik werden alleen lid van de geheime communisten-bond 
op voorwaarde, dat alles wat het gezagsbijgeloof in de hand zou werken uit de 
statuten werd verwijderd." 

(Aangehaald door Kammari in ,,Der Marxismus-Leninismus über die Rolle der 
Persönlichkeit in der Geschicht"'"· ~~51}. 
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Partijdocumenten 

OPROEP VAN DE CPN VOOR DE KAMERVERKIEZINGEN 
NEDERLANDERS. 

De verkiezingen voor de Tweede Ka
mer zijn in zicht. 

Zij zullen de belangrijkste zijn van 
de afgelopen tien jaar. 

Het gaat daarbij om uw brood, uw 
woning, de veiligheid van uw land en 
de verdediging van de geestelijke vrij
heid tegen de Romme-reactie. 

In het belang hiervan komt de Com
munistische Partij van Nederland op 
voor de volgende, onmiddellijk en reëel 
uitvoerbare maatregelen: 

1. Lonen omhoog, prijzen stabiel! 
Herstel en verbetering van de ge

leide loonvorming; verplichte betaling 
aan alle loontrekkers en daarmee ge
lijkgestelden van de 3% achterstand 
over 1955; 6% loonsverhoging zonder 
aftrek van secundaire verbeteringen; 
verhindering van prijsstijging door een 
prijsstop aan de bron; belastingverla
ging voor alle werkende mensen: arbei
ders, middenstanders en landbouwende 
bevolking. 

2. Woningnood, volksvijand no. 1! 
Snelle opvoering van de woningbouw 

door gemeenschappelijk overleg van 
alle betrokkenen met een minimum
programma van 75.000 woningen per 
jaar; geen huurverhoging zonder vol
ledige compensatie. 

3. Bescherming van ons 
nationale landbouwbedrijf 

Rechtvaardiger verdeling van het 
nationale inkomen tussen industrie en 
landbouw, door extra belasting op de 
hoge winsten der grote industrie-con
cerns ten gunste van het landbouwbe
drijf; Ionende garantie-prijzen voor alle 
basisprodukten; bijzondere hulp aan 
noodlijdende bedrijven. 

4. V er betering ouderdomsvoorziening 
Volledige compensatie van de premie 

door loonsverhoging; geen aanpassing 
van bestaande pensioenrechten. 

5. Voor het openbare 9nderwijs 
en de onderwijzers 

Nieuwe verdeling van de Rijksuitga
ven voor het onderwijs, waardoor een 
einde' wordt gemaakt aan de tenachter
stelling van het openbare onderwijs; 
onmiddellijke salarisverbetering voor 
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alle onderwijskrachten; uitbreiding van 
de scholenbouw. 
6. Hooghouden van de 

bevrijdingsherdenking 
Erkenning van de 5e Mei, de dag 

waarop Nederland van het fascisme 
bevrijd werd, als nationale feestdag. 

7. Nooit weer kolonial'e oorlog 
Regeling van de geschillen met de 

Republiek Indonesië op de grondslag 
van gelijkwaardigheid en goede trouw. 

8. V oor internationale ontspanning 
en ontwapening 

Verkleining van leger en vloot, di
recte verkorting van de diensttijd tot 
16 maandén, vrijstelling van dienst 
voor bouwarbeiders en andere in het 
bedrijfsleven onmisbare werkers en 
onderwijzers; soepeler vrijstellings
regeling voor studenten; drastische 
verlaging van de militaire lasten; 
krachtig streven van Nederland naar 
het onmiddellijk verbod van proefne
mingen met atoomwapens en naar 
overeenstemming tussen de mogend· 
heden over het uiteindelijk uitbannen 
van deze wapens; uitbreiding van de 
Oost-Westhandel en culturele betrek
kingen. 
N e d e r 1 a n d e r s, 

Zijn deze eisen in overeenstemming 
met de wensen van de grote meerder
heid onder u ? 

Ja, nietwaar?! 
Doch de thans zittende regering, die 

door Romme overheerst wordt, heeft 
met uw wensen geen rekening gehou
den. 

Deze regering is ten prooi aan de 
diepste tweespalt en is sinds een jaar 
hopeloos vastgelopen. 

Over alle vraagstukken v,an belang 
voor het regeringsbeleid is de beslis
sing verlegd naar het nieuwe kabinet. 

Dat betekent, dat er ontzettend veel 
van uw stem zal afhangen op 13 juni 
a.s. 
Wat wil Romme? 

Hij wil Nederland terugvoeren naar 
de politieke verhoudingen van vóór de 
oorlog en érger! 

Hij wil een rechtse regering, waar
van hijzelf minister-president zou wor
den. Door middel van gewetensdwang 



en een ongekende ophitsing - waar
van het bekende pamflet 0 56 een 
staaltje was - wil hij de katholiek
gelovigen pressen om op de KVP te 
stemmen. 

Het is diep treurig dat de RK bis
schoppen door het uitvaardigen van 
het bekende. Mandement zich in het 
politieke leven hebben gemengd en 
Romme bij dit streven ondersteunen. 

Immers, de KVP van Romme dient 
niets anders dan het grove, zelfzuch
tige winstbejag van het grote kapitaal, 
in het bijzonder van de oorlogswinst
makers in Amerika en West-Duitsland 
en van het koloniale kapitaal in In
donesië. 

Haar "sociale" leuze van "bezits
spreiding" is niets dan huichelarij. Dat 
blijkt nu bij de praktische invoering 
van de vrije loonvorming. De 3%, door 
de regering toegestaan voor het te wei
nig betaalde loon over 1955, wordt on
der druk van de KVP beknibbeld door 
aftrek van de door sommige . bedrijven 
uitgekeerde "winstdeling", die onder 
de naam van "bezitsspreiding" werd 
gegeven! 

Gij ondervindt nu, arbeiders en ar
beidersvrouwen, wat de vrije loonvor
ming van Romme inhoudt! 

Hebt gij ooit een jammerlijker knoei
boel meegemaakt? 

In het ene bedrijf zus en in het an
dere w; in het ene bedrijf directe 
loonsverhoging als de arbeiders hun 
tanden laten zien en in het andere wei
nig of niets als zij zwakker optreden. 

Verdeel en heers, zuig de arbeiders 
uit tot op het merg en bezorg daardoor 
de grote ondernemers miljarden
winsten, elk jaar hoger, bij belasting
vrije winstuitkering van 12% en méér 
door de grote banken! 

En nu leven we nog tijdelijk in een 
hoogconjunctuur! 

Hoe zou het straks worden als er 
een crisis uitbrak, met massa-werk
loosheid? 

Om deze geslepen en onbarmhartige 
ondernemerspolitiek uit te kunnen voe
ren, wil Romroe het volk knevelen en 
van zijn democratische rechten be
roven. 

De ondernemers eisen reeds op 1 ja
nuari 1957 een verhoging van de hu
ren met 25%. Romroe wenst ze hun 
zin te geven en door te gaan de wo
ningbouw voor de rijken vrij te laten 
en voor de werkers te beperken, zoals 
zijn KVP-minister Witte het doet. Hij 
wil het onderwijs verder in ellende la
ten verkwijnen, zoals de KVP-minister 

Cals het doet. Hij helpt de Duitse na
zi's te bewapenen en steunt de bewa
peningswedloop van Amerika, die de 
wereld met een atoomoorlog bedreigt, 
zoals de KVP-minister Luns het doet. 

Hij wil verder zijn kolonialistische 
doeleinden in Indonesië najagen door 
versterking van Nieuw-Guinea als mi
litaire basis en het stoken van onrust 
in de, Republiek Indonesië. Terwille 
hiervan heeft de KVP-minister Luns 
de betrekkingen met Indonesië in een 
voor ons land uiterst schadelijke en ge
vaarlijke toestand gebracht. 

Dáárom gaat het er bij de komende 
verkiezingen om 

de reactie te verslaan!! 
Daarvoor roept de Communistische 

Partij op om de eenheid van de ar
beidersklasse te smeden! 

Eenheid tegen Rommel 
Hiérin ligt ons aller redding. 

Socialistische arbeiders en arbeiders-
vrouwen, 

De dreiging van de reactie eist van 
ons, dat wij naast elkaar gaan staan. 
Slechts Romroe profiteert van onze 
twisten. 

De Communistische Partij van Ne
derland steekt U de hand toe, laat ons 
een streep zetten onder het verleden, 
laat ons vrienden zijn! 

Als wij de koude oorlog in de wereld 
willen zien verdwijnen, dan moeten wij 
als arbeiders allereerst de koude oorlog 
in de schoot van onze eigen klasse be
eindigen. 

De CPN wenst de vreedzame samen
leving, niet alleen tussen de staten, 
maar ook tussen de CPN en de PvdA, 
tussen alle partijen en organisaties, die 
afkerig zijn van de reactie en het Man
dement. 

Dit behoeft zakelijke en principiële 
discussie niet uit te sluiten bij het zoe
ken naar de beste weg om ons volk te 
dienen. 

Dit behoeft ook geen kritiek uit de 
sluiten op diegenen, die de eenheid van 
de arbeidersklasse blijven verhinderen. 

Dit is het geval met hen, die dóór
gaan te beweren, dat de communisten 
"handlangers" zouden zijn van een 
"agressieve" Sowjet-Unie. 

Maar de Franse socialistische minis
ter-president Mollet verklaarde, "dat 
hij nooit aan Sowjet-agressie heeft 
geloofd." 

Op de leugenachtige bewering over 
"Sowjet-agressie" is echter de bewa
peningspolitiek van de PvdA gegrond
vest. 
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Steeds meer socialisten in Europa 
erkennen, dat de Sowjet-Unie niet 
agressief is, doch zich voortdurend in
spant voor de vrede. 

Het staat óók vast, dat de CPN nie
mands "handlanger" is, doch een zelf
standige Nederlandse partij, die haar 
politiek zelf bepaalt, zonder buiten
landse inmenging van welke zijde ook. 

Wij citeren diegenen, die beweren, 
dat de herbewapening van de Wehr
macht in West-Duitsland onze veilig
heid zou dienen. 

Wij zijn integendeel van mening, te
zamen met vele socialistische landge
noten, dat deze herbewapening van de 
Wehrmacht ons land met een nieuwe 
Duitse overheersing en Europa met een 
atoom-oorlog bedreigt, indien zij niet 
ter elfder ure wordt stopgezet. 

Daarom ondersteunen wij het stre
ven van de Sowjet-regering tot herstel 
van het oude bondgenootschap tussen 
Engeland, Frankrijk en de Sowjet
Unie, eventueel met deelneming van de 
Verenigde Staten, om paal en perk te 
stellen aan het Duitse imperialisme en 
zijn herbewapening. 

De grote verdiensten van Stalin er
kennende, heeft de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie zekere fou
ten in zijn beleid ontleed. 

Desondanks voerde de Communisti
sche Partij van de Sowjet-Unie een 
juiste politiek. 

Haar ongekende successen bewijzen, 
dat het socialisme welvaart en macht 
aan de werkers brengt. 

De Sowjet-Unie neemt koers op het 
overtreffen van de produktie per hoofd 
en het levenspeil van de werkers in 
de rijkste kapitalistische landen. 

Zij heeft nu op krachtige wijze de 
uitbreiding van de democratie aange
pakt, die het Sowjet-volk vrijheid en 
bestaanszekerheid waarborgt, , terwijl 
overal in de landen van het kapitaal 
het volk van zijn rechten beroofd 
wordt. 

Daarom critiseren wij diegenen, die 
de onzinnigste lasterverhalen van de 
Westduitse propaganda over Stalin 
verspreid hebben, die een beroep deden 
op de grofste sensatiezucht, om daar
door de socialisten van de gemeen
schappelijke strijd tegen Romme af te 
leiden. 

Wij critiseren ook het Partijbestuur 
van de PvdA, wanneer dit beweert, dat 
alléén haar eigen partij de reactie zou 
kunnen remmen en dat dit in het bij
zonder door dr Drees zou worden ge
daan. 

374 

Want waarom heeft dr Drees dan 
in de afgelopen tien jaar de reactie 
niet geremd? 

Waarom gaf hij, na een zetelwinst 
voor de PvdA in 1952, de KVP een 
minister-zetel méér in de regering? 

Waarom heeft dr Drees de toepas
sing van de vrije loonvorming bij de 
3 en 6% aanvaard, welke door Romme 
was geëist en door het NVV was ver
worpen? 

Waarom voert thans de PvdA haar 
verkiezingspropaganda in het teken 
van het anti-communisme in plaats 
van tegen Romme? 

Waarom krijgt het rijkspersoneel op 
5 mei geen vrij, ofschoon de Tweede 
Kamer zich hiervoor uitsprak? 

Omdat de reactie de Bevrijdingsdag 
wil afschaffen en dr Drees al weer 
voor haar bukte. 

Dit alles bewijst: dr Drees is geen 
rem voor de reactie, maar hij geeft 
haar steeds nieuwe kansen. 

Er moet een einde komen aan deze 
politiek! Dit kan alleen door vergro
ting van de invloed van de CPN. Kiest 
Communisten! 

Doet als de Indonesische arbeiders 
en boeren, die de Communistische Par
tij tot één der vier grootste partijen 
hebben gemaakt. 

Doet als Marianne! 
In Frankrijk werd de Communisti

sche Partij tot véruit de grootste partij 
met een belangrijke stemmenwinst. 
Daardoor veranderden ook de socialis
ten van politiek. 

Versterkt de CPN in de Tweede Ka· 
mer. 

Dit zal een nekslag zijn voor Romroe 
en een spoorslag voor Drees! 

Met een sterke CPN op haar linker
vleugel zal de PvdA gedwongen wor
den zich mede tegen de reactie te 
keren. 

De CPN zal de invloed, die de kie
zers haar zullen geven, in dienst stel
len van de vorming van een linkse, 
democratische regering. 

Na de verkiezingen is zij bereid tot 
overleg met de PvdA, de VVD en even
tueel anderen, over de vorming van 
zulk een regering en zal zij deze on
dersteunen wanneer deze de wensen 
van de linkse kiezers verwezenlijkt. 

Treedt toe tot de CPN! 
Neemt u voor, om op 13 juni a.s. uw 

stem uit te brengen op no. 1 van Lijst 6, 
GERBEN WAGENAAR. 

April 1956. 
COMMUNISTISCHE PAR TIJ 
VAN NEDERLAND 
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GEMEENSCHAPPELIJK COMMUNIQUE VAN 

SOCIALISTISCHE UNIE EN C.P.N. 

Op 4 mei 1956 is een bespreking gehouden tussen afgevaardigden van het 
Partijbestuur van de Socialistische Unie en het Dagelijks Bestuur van de C.P.N. 
Hierbij is het volgende overeengekomen: 
I. Beide partijen zullen zich wederzijds van aanvallen op elkaar onthouden in 

het belang van de strijd voor vrede en socialisme. 
Zij besluiten in een geest van zakelijkheid te zoeken naar oplossing van 

de tot heden tussen socialisten en communisten bestaande strijdvragen op de 
grondslag van het marxisme~leninisme, en zij zullen de tussen hen bestaande 
meningsverschillen in redelijkheid bespreken. 

Hiertoe zal een discussierubriek in het dagblad De Waarbeid worden 
geopend, waarin de Socialistische Unie en anderen in de gelegenheid zullen 
worden gesteld hun opvattingen toe te lichten. Duur en omvang van deze 
discussie worden tussen beide partijen op kameraadschappelijke wijze geregeld. 

2. De geest van vijandigheid, waarin in het verleden wederzijds beschuldigingen 
zijn geuit, wordt door beide partijen verworpen. 

Een uitlating in De Waarheid van 14 februari jl., die door de leiding van 
de Socialistische Unie als beledigend wordt opgevat, wordt door het Dagelijks 
Bestuur van de C.P.N. betreurd en bij deze teruggenomen. 

3. De Socialistische Unie beschouwt het in de huidige nieuwe situatie als haar 
taak, een bemiddelaarsrol te vervullen bij het scheppen van een gunstig 
klimaat voor wederzijds begrip en samenwerking, ten einde te komen tot de 
eenheid van de arbeidersklasse en van alle politiek links georiënteerden in 
Nederland. 

Om dit doel te dienen heeft de Socialistische Unie thans besloten, af te zien 
van haar voornemen om voor de a.s. Kamerverkiezingen kandidatenlijsten in 
te dienen. 

Zowel de C.P.N. als de Socialistische Unie zijn van mening, dat hun gezamen~ 
lijk genomen besluiten mede kunnen bijdragen tot ontspanning in de Nederlandse 
arbeidersbeweging. 

Voor het Dagelijks Bestuur 
van de C.P.N.: 

P. DE GROOT 
G. vVAGENAAR 

Voor het Partijbestuur van 
de Socialistische Unie: 

C. PRONK 
W. H. P. MEIJER 
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De zaak van de Rosenbergs en 
Morton Sobell 

Op de 19de van deze maand zal het 
drie jaar geleden zijn, dat in de Ver
enigde Staten Ethel en Julius Rosen
berg wegens "atoom-spionage" zijn ter 
dood gebracht. De jonge onderzoeker 
Morton Sobell werd in hetzelfde pro
ces op het getuigenis van iemand die 
bij een andere gelegenheid meineed had 
gepleegd, tot dertig jaar gevangenis
straf veroordeeld. Het aantal dergenen 
die revisie van de gehele zaak eisen, 
overtuigd als zij zijn van de ongerecht
v:aardigheid der vonnissen en van de 
onschuld der slachtoffers, neemt nog 
steeds toe. Tot hen behoort de Chica
gose professor in de rechtsgeleerdheid 
Maleolm Sharp, die aanvankelijk de 
aanklacht juist achtte maar in de 
laatste faze van het proces, naast ad
vocaat Emanuel Bloch, de verdediging 
van de Rosenbergs en Sobell op zich 
nam. 

Deze maand verschijnt van Professor 
Sharp's hand een nieuw werk over de 
zaak, getiteld "Is er recht geschied?" 
Sharp's oordeel over opzet en proces
voering is vernietigend. Het boek zal 
een voorrede bevatten van de Ameri
kaanse Nobel-prijswinnaar en atoom
geleerde Prof. Harold C. Urey, politiek 
tegenstander van de Rosenbergs en 
Sobell maar tevens een strijder voor 
het eerherstel van het echtpaar en 
voor de vrijheid van Morton Sobell. 

Geen doekjes om de "apartheid" 

Het socialistische blad "Monthly 
Review" publiceert gedeelten uit een 
brief van de voorzitter der Zuidafri
kaanse Baseball-Bond, G. R. Williams, 
gericht tot buitenlandse sportlieden die 
Zuid-Afrika bezoeken. In deze brief 
wordt de vreemdelingen gezegd, hoe 
zij zich in Zdid-Afrika moeten gedra
gen. Bordjes met "Alleen voor Euro
peanen" betekenen (zo zegt de brief), 
dat de betrokkenen b 1 ank moeten 
zijn; ze mogen dan echter ook uit 
Amerika of van elders komen. "Onder 
geen voorwaarde moogt u optrekken 
met de inboorling, die als zwart ge-

boekt staat of met de kleurling: de 
halfbloed of half-blanke. U zult spc.>e
dig bemerken dat de blanke bevolking 
geen enkel contact met hen onderhoudt 
behalve wanneer wij tot een bediende 
het woord richten op de gebruikelijke 
wijze of als wij iets bevelen. De kleur
lingen en zwarten zijn de bedienden 
van de blanken en daarmee is de zaak 
afgedaan. Wij staan eveneens boven 
Chinezen, Jappen, Indianen en allen, 
die niet blank zijn... Seksuele betrek
kingen, enige toenadering in die zin tot 
iemand die niet volkomen blank is, is 
een strafbaar feit ... U moogt zelfs niet 
de oppervlakkigste vorm van maat
schappelijke betrekkingen aanknopen." 

Wij voegen hier nog enkele gegevens 
aan toe uit het jongste boek van de 
Amerikaanse journalist John Gun
ther: "In Afrika". In Johannesburg 
(Zuid-Afrika) woont de niet-blanke 
bevolking in krotten, waar 65% van 
de kinderen vóór hun tweede jaar ster
ven en de overige 35% ernstige ziekten 
doormaakt. Gunther geeft nog zeer ve
le andere feiten. 

Oude mensen in Abchazië 

De Abchazische Autonome Socialis
tische Sowjet-Republiek is een deel van 
de Groezische (Georgische) S.S.R. Het 
was vóór de Oktober-Revolutie een ko
loniaal gebied. Een onlangs beëindigd 
wetenschappelijk onderzoek heeft uit
gemaakt, dat sinds 1926 het aantal 
hoogbejaarden in Abchazië naar ver
houding sterk is toegenomen: er zijn 
nu driemaal zoveel personen tussen 
90 en 94 jaar en meer dan vijfmaal zo
veel personen tussen 90 en 100 jaar als 
toen. Bovendien zijn er thans onder dit 
kleine volk 270 mensen tussen 100 en 
119 jaar en 11 mensen boven de 120. 
De oudste is Machmoed Eiwazow: 148 
jaar, wonende in het dorp Pirassoera. 
Het aantal (eveneens gezonde) af
stammelingen van elk dezer mensen is 
talrijk, tot 150 toe en in één geval 164. 
Slechts 25% hunner heeft aderverkal
king. In het district Galsk hebben de 
grijsaards Ketzba en Sjara een koor 
van 100-jarigen opgericht. 
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18e jaargang no. 7 juli 1958 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

NA DE VERI(IEZINGEN 
De 13e juni is voorbij, de kruitdamp van de verkiezingsslag trekt op, 

de resultaten en posities der deelnemende partijen beginnen zich af te 
tekenen. Nog is het te vroeg- als wij dit schrijven- om alles te over
zien, maar een aantal voorlopige opmerkingen zijn reeds mogelijk. 

Het plan va11 de grote ondernemers en banken om Romme de leiding 
van de regering in handen te geven, op grondslag van een voor hem 
gunstige verkiezingsuitslag, is mislukt. 

Romme werd teruggedrongen. 
Natuurlijk wijst de K.V.P.-propaganda op 3 gewonnen zetels, maar 

het zetel-aantal is misleidend. K.V.P. en K.N.P., thans verenigd in één 
partijverband, bezaten 32 zetels en de verkiezingsuitslag van de 13e juni 
gaven de K.V.P. in eerste telling slechts recht op 31 rechtstreekse zetels, 
terwijl de 2 andere zetels verkregen werden op een rest van 0,69%. De 
K.V.P. profiteerde als grote partij van het geldende systeem der ver
deling van de rest-zetels. 

Rommeen zijn K.V.P. slaagden niet; dat wordt duidelijk als men ziet, 
dat de K.V.P. en K.N.P. in 1954 tezamen 32,5% der stemmen behaalden 
en thans 31,69%. 

Geen vooruitgang dus, maar achteruitgang. 
Romme's plannen werden niet alleen gedwarsboomd door het niet 

kunnen behalen van rechtstreekse verkiezingswinst van de K.V.P., 
maar ook indirect door de gevoelige verliezen, die de andere rechtse 
partijen incasseerden. De A.R. daalde van 10,8% in 1954 tot 9,91% in 
1956, dus bijna een vol procent, terwijl de C.H.U. met meer dan een vol 
procent achteruitging - en wel van 9,8% in 1954 op 8,43% in 1956. 

Dat betekent dat de rechterzijde over de gehele linie teruggedrongen 
werd of om precies te zijn, met 3,07%, n.l. van 53,1% (K.V.P., K.N.P., 
A.R., C.H.U.) in 1954 tot 50,03% in 1956. 

Tegenover het verlies van de rechterzijde staat een uitgesproken 
winst voor links (P.v.d.A., V.V.D., C.P.N.). 

In 1954 behaalden deze partijen samen 43,5% en bij de afgelopen ver
kiezingen steeg dit met 2,71% tot 46,21%. 

Dit bewijst, dat een linkse ontwikkeling in Nederland onmiskenbaar 
is. Het is echter niet voldoende om zich te bepalen tot de hoofdrichtin
gen, rechts-links, in de Nederlandse politiek, maar het is ook nodig de 
ontwikkeling te volgen in de twee hoofdgroeperingen. 
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In het bovenstaande zagen wij in het rechtse kamp een teruggang bij 
alle partijen. 

Daartegenover zien wij dat de vooruitgang van links niet aan alle 
partijen van de linkerzijde ten goede komt, maar dat het hier de P.v.d.A. 
is, die de volle winst heeft behaald. 

Algemeen wordt beweerd, dat het doorbraak-winst is, die werd 
behaald. 

Het idee van de doorbraak wint veld, heet het, waarbij sommigen 
hun verbazing uitspreken over het feit dat dit zich nu, na tien jaar, 
zo duidelijk manifesteert. Maar dáár de oorzaken te zoeken voor de ver
schuivingen in het politieke leven, zoals die bij de verkiezingen aan 
het licht traden, le1dt tot onjuiste conclusies. Niet de idee van de door
braak was de inzet van de verkiezingen, maar de dagelijkse materiële 
belangen van de bevolking speelden de beslissende wil. Daarin voelde 
de bevolking zich door Romme bedreigd. En daarvan heeft de P.v.d.A. 
geprofiteerd. 

De huidige generatie van de werkende bevolking kent twee beslissen
de perioden in haar economisch bestaan. Dat zijn de voor-oorlogse crisis
periode en de na-oorlogse periode. 

De herinnering aan de crisisperiode is er een van armoede en ellende; 
een herinnering aan een langdurige werkloosheid zonder uitzicht, met 
als voornaamste verantwoordelijken de rechtse partijen en politieke 
leiders, zoals prof. Romme. 

De P.v.d.A. staat ten opzichte van die periode met schone handen. 
De na-oorlogse periode daarentegen is er een van grote werkgelegen

heid, slechts korte tijd onderbroken in het najaar van 1952 en in de eer
ste maanden van 1953. Het is geen normale, gezonde conjunctuur, het is 
alles kunstmatig en gebaseerd op de bewapening; maar aan de mensen 
doet het zich voor als een gunstige toestand, die wordt toegeschreven 
-in zijn geheel of voor een groot deel- aan de P.v.d.A. 

Daarbij zijn er in de laatste jaren een aantal dingen tot stand ge
bracht, zoals de wet-ouderdomsvoorziening, die met alle wensen die nog 
overblijven en met alle kritiek die erop te brengen is, tóch een vooruit
gang voor de werkers betekenden. 

Op grond van deze toestand bezit de P.v.d.A. een zeker krediet bij 
het volk. Thans voelde men zich bedreigd door de politiek van Romme; 
vooral de vrije loonpolitiek en de dreigende huurverhoging waren daar 
voor velen een uitdrukking van. 

Om de dreiging van de politiek van prof. Romme op het parlemen
taire vlak tegen te gaan, stemden velen op de P.v.d.A., als de .grote par
tij, die in de regering de K.V.P.-dreiging kon verhinderen, en ook in de 
mening dat de P.v.d.A.-leiding de strijd tegen Romme wel zou moeten 
voeren, nu de K.V.P.-leiding allerlei terreurmethoden toepaste in de 
strijd. 

Voor vele kiezers vereenvoudigt zich het probleem tot een Drees- óf 
een Romme-kabinet. 

Daaruit is voor een deel te verklaren, dat de winst voor links alleen 
ten goede kwam aan de P.v.d.A. 

Ook de V.V.D. heeft daarvan nadeel ondervonden. 
Een andere oorzaak voor de linkse ontwikkeling ligt in de veran

dering van de economische structuur van ons land. 
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De toenemende industrialisatie ten koste van de landbouw verandert 
ook de politieke verhoudingen. 

Niet de idee van de doorbraak zette zich na tien jaar onverwacht 
hevig door, maar de ontwikkeling naar links was de uitdrukking van de 
verandering in het politieke denken van grote delen der bevolking, die 
thans in de nieuwe, of in de zich sterk uitbreidende industrieën werk
zaam zijn. Deze nieuwe groepen zijn politiek ongeschoold, zonder er
varing, bereid zich te laten leiden door gebeurtenissen of omstandig
heden, die zich aan de oppervlakte van het maatschappelijk leven 
voordoen. Ze zijn daarom geneigd zich te oriënteren op de grote, geves
tigde vakbonden. 

Vooral het N.V.V. en de K.A.B. voeren een intensieve propaganda
campagne onder deze groeperingen, zodat vlak voor de verkiezingen 
het K.A.B. zijn 400.000ste lid meldde. 

Dat van de rechtse partijen de K.V.P. de minste schade heeft op
gelopen, mag ook worden toegeschreven aan de directe band, die zij met 
een groot deel van de katholieke werkers onderhoudt via de K.A.B., in 
tegenstelling tot A.R. en C.H.U., die slechts op veel mindere en indirec
tere wijze van het C.N.V. profiteren. 

Wat de P.v.d.A. betreft, zij profiteert van de linkse bewustwording 
van de nieuwe delen van de industriële werkers via het N.V.V. Hier 
ligt een aanwijzing dat het werk op het gebied van de vakbeweging van 
zeer grote betekenis is en dat de communisten aan dat deel van de 
activiteit van de arbeidersbeweging de grootste aandacht moeten wij
den. Hierbij zal een grondige studie gemaakt moeten worden van de 
ervaringen der afgelopen jaren. 

Dat betekent niet, dat alles in de beste orde is in of voor de P.v.d.A. 
Integendeel. Steeds duidelijker blijkt de ontevredenheid onder haar 
aanhang, vooral in het N.V.V. 

Was 't het vorig jaar de grote staking van het overheidspersoneel, die 
dat aan het licht bracht, thans is dat eveneens het geval bij de bouw
vak<>takingen. Er is een kolossaal verschil tussen de verlangens van de 
leden naar betere sociale omstandigheden én het handelen van de 
leiding. 

Het. zijn tekenen dat de werkers maar vooral de arbeiders, zich niet 
willen beperken tot strijd op het parlementaire vlak tegen prof. Rom
me en de grote ondernemers, maar daadwerkelijk - tot en met het 
middel van de staking toe- willen optreden voor hun verlangens. 

De linkse ontwikkeling maakt de positie van de rechtse delen van 
de leiding der P.v.d.A. en het N.V.V. zeer moeilijk. 

Dat rechtse deel van die leiding zal moeilijker kunnen terugwijken 
voor de Romme-reactie of kunnen capituleren. 

Daartegenover wordt de linkse ontwikkeling in de P.v.d.A. erdoor 
versterkt. Daarom heeft de P.v.d.A. ontegenzeggelijk een grote ver
kiezingsoverwinning geboekt; maar tegelijkertijd heeft haar politiek
in hoofdzaak bepaald door de rechtse leiders - een nederlaag geleden. 

Diverse leiders van de P.v.d.A. wensten geen overwinning en willen 
niet tegen Romme optreden. 

In het nummer van 15 oktober j.l. van "Paraat", schreef Dr. Drees, 
ten eerste, dat de meerderheid van de partijen van de rechtse coalitie bij 
de komende verkiezingen zou kunnen stijgen, maar ten tweede pleitte 
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hij voor het blijven deelnemen van de P.v.d.A. in een regering onder 
leiding van Romme. 

Hij zei o.a.: 

"in elk geval zou zich geen alternatlef voordoen. Samenwerking van de 
PvdA, VVD en communisten. is uitgesloten. Zo kan de beweeglijkheid, 
die ook in de Nederlandse politiek mogelijk moet zijn, alleen worden ver
kregen doordat er wisseling kan wezen in de partijen, die in de regering 
v~rtegenwoordigd zijn. Niet door een duurzaam tegenover elkaar staan 
van twee vaste groeperingen." 

Deze opvatting is terzijde geschoven door de wil van de kiezers. 

De C.P.N. en de verkiezingsuitslag 

De uitslag van de verkiezingen laat zien, dat de politiek van de 
C.P.N. een juiste politiek is, in overeenstemming met de wil en ver
langens van het volk. Zij stelde het gevaar van een Romme-kabinet als 
het hoofdgevaar. Dit is begrepen in de massa en Romme is terug
gedrongen. 

Van die ontwikkeling heeft de C.P.N. zelf niet geprofiteerd; zij heeft 
zelfs in een aantal gebieden verliezen geleden, zodat zij in totaal 0,55% 
achteruit ging. 

Zij had het nadeel dat bij verkiezingen- en bij deze in versterkte 
mate - de parlementaire kracht en betekenis grote invloed bij de 
keuze der kiezers uitoefent. 

Daarbij kwam een versterkte anti-communistische campagne in de 
laatste maanden, naar aanleiding van de discussies ingezet op het 20ste 
Congres der C.P.S.U., over een aantal gebeurtenissen die plaatsvonden 
in de periode dat Stalin leiding gaf aan de opbouw van het socialisme 
in de Sowjet-Unie. Tegen deze anti-communistische campagne, door 
pers en radio intensief gevoerd, konden de communisten zich niet of 
onvoldoende verdedigen, doordat men hun zendtijd onthield en de com
munistische pers niet dié omvang van verspreiding heeft, die haar in 
staat stelt zo'n algemene aanval direct te weerleggen en af te slaan. 

Zeer zeker hebben de gebeurtenissen in de Sowjet-Unie en de tenden
tieuze berichtgeving daaromheen een aantal kiezers, die in de jaren van 
de koude oorlog de C.P.N. trouw zijn gebleven, in verwarring gebracht 
en hebben zij bij deze verkiezingen hun stem aan de communistische 
lijst onthouden. Dat geldt niet voor alle gebieden in het land. 

Daar, waar de C.P.N. niet in een sectarische afgeslotenheid werkt, 
maar een levend contact met de massa onderhoudt, liggen de zaken 
anders. Daar heeft de anti-communistische hetze minder gewerkt of 
bleef het kiezerscorps er immuun voor, zodat winst kon worden 
behaald. 

Tal van plaatsen en streken bewijzen dit door hun gunstige uitslagen. 
In 7 van de 18 kieskringen boekte de C.P.N. stemmenwinst, t.w. in de 
kieskringen Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Leeuwarden, Gronin
gen, Den Bosch en Tilburg. 

Deze stemmenwinst wordt !nog sprekender als men ziet dat de 
C.P.N. in ruim 200 plaatsen en dorpen vooruitging, waaronder steden 
als Rotterdam, Schiedam, Delft, Gouda, Groningen, Amersfoort, Arn
hem, Breda en Eindhoven. 

380 



Dat bewijst nog eens de levensvatbaarheid van de politieke lijn van 
de C.P.N. 

* 
Nu gaat het erom, met kracht die lijn uit te voeren, waarbij men zich 

niet mag laten leiden door de parlementaire positie van de partij, want 
deze weerspiegelt maar één aspect van de algemene positie van de 
partij. 

De ontwikkeling naar links brengt nieuwe en grote mogelijkheden 
met zich mee. Het bleek tijdens de verkiezingscampagne uit de grote 
belangstelling voor de vergaderingen en het materiaal, dat de com
munisten meer aansluiting kunnen vinden bij het volk. 

De acties, zoals de bouwvakactie, smeden een hechte eenheid als de 
communisten actief en opofferend aan het hoofd willen gaan. 

De strijd voor de dagelijkse belangen laat de groeiende bewustwor
ding zien van de arbeidersklasse en in de strijd wordt bewezen dat de 
invloed van de C.P.N. veel verder reikt dan haar kiezerstal doet 
blijken. 

Romme is teruggedrongen, maar het binnenhalen van de vruchten 
voor de werkende bevolking van dat resultaat zal veel strijd kosten. 

Daarom moeten de communisten met volharding hun strijd tegen de 
Romme-reactie voortzetten, in die strijd de eenheid smeden en tege
lijkertijd rustig en weloverwogen, maar met ijzeren konsekwentheid, 
hun tekorten en zwakten in de strijd verbeteren. 

H.V. 
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Het standpunt van G. D. H. Cole 

SAMENWERI(ING TUSSEN 
SOCIALISTEN EN COMMUNISTEN 

De mogelijkheid en noodzakelijkheid om de verdeeldheid in de inter
nationale arbeidersbeweging te overwinnen en het contact tussen com
munistische partijen en socialisten te verwezenlijken werden duidelijk 
geformuleerd en bepleit op het Twintigste Congres van de Sowjet-Unie. 
Dit initiatief in deze kwestie werd met instemming begroet door wer
kers in de hele wereld, de socialistische werkers inbegrepen. Zij ver
langen steeds meer naar eenheid van actie ttissen alle lagen van de 
arbeidersklasse in de verdediging van de vrede en de belangen van de 
arbeiders en voor de overwinning van de socialistische idealen. 

Hoewel er pas drie maanden verlopen zijn sinds het Twintigste Con
gres, getuigen al voldoende feiten van de waarde en de overtuigings
kracht van zijn besluiten. Zie het recente bezoek van een delegatie van 
de Franse Socialistische Partij, op uitnodiging van de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie, en de vriendschappelijke en openhartige 
gesprekken die zij voerde met de vertegenwoordigers van het Centrale 
Comité van de CPSU. 

Maar er zijn ook feiten die er op wijzen dat kunstmatige hinderpalen 
worden opgetrokken om het herstel van de eenheid van de arbeiders
klasse te belemmeren, vooral de samenwerking tussen de socialistische 
en communistische partijen. De kapitalistische politici en de westerse 
kapitalistische pers zijn, zoals te verwachten viel, verontrust over dit 
nieuwe vooruitzicht van internationale samenwerking in de arbeiders
beweging en zij doen hun best om deze te verhinderen. 

Helaas hebben sommige socialistische leiders zelfs de gedachte aan 
samenwerking met de communisten verworpen. In begin april publi
ceerde de Socialistische Internationale een resolutie waarin stond dat 
zij "elke vorm van samenwerking met communistische partijen ver
werpt". De opstellers deden ,geen moeite om hun motieven te vermel
den, hoewel zij wel de wonderlijke bewering naar voren brachten dat 
"het socialisme en het communisme niets gemeen hebben". 

Een vreemde houding, die onder de gewone socialisten en lagere 
functionarissen, waarbij mensen zijn die de beweging lang gediend heb
ben, tot ergernis heeft geleid. In dit verband is een artikel, dat op 5 mei 
in de "New Statesman and Nation" verscheen, van bizonder belang. De 
schrijver is G. D. H. Cole, een bekende socioloog, de auteur van ver
scheidene werken over de arbeidersbeweging, een vooraanstaande theo
reticus van de Labour Partij en vroeger een exponent van het Gilde 
Socialisme. 

Als veteraan van de arbeidersbeweging en kenner van haar ontwik
keling, kan de heer Cole de houding van de Socialistische Internatio
nale, zoals deze in haar resolutie naar voren komt, niet accepteren. Hij 
schrijft: 
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de Socialistische Internationale werd gepubliceerd. Wat een nonsens/ 
Inderdaad, wat een nonsens moeten zelfs degenen die de resolutie aan
namen weten dat dit is/ Ik ontken niet dat er reusachtige en diepgaande 
verschillen bestaan tussen de leerstellingen van de sodaal-democratische 
en Labour-partijen, die de Socialistische Internationale vormen, en die van 
de communistische partijen, die tot voor kort verenigd waren in de 
Cominform. Maar zelfs tussen deze twee groepen . . . is het volslagen 
onzin om te zeggen dat zij niets gemeen hebben ... " 

Zij hebben wel iets gemeen, schrijft de heer Cole, in de eerste plaats 
de doelstellingen van de "socialisten en communisten van allerlei slag". 
En vervolgens noemt hij vier "zeer grote en belangrijke punten van 
overeenkomst tussen socialisten en communisten". 

"Wat hebben zij gemeen? Ten eerste en het meest voor de hand liggend, 
de overtuiging dat de doorslaggevende produktiemiddelen in gemeen
schappelijk bezi·t behoren te zi}n en in dienst gesteld behoren te worden 
van de gehele maB.tschappij en het volk en voor het bevorderen van de 
gemeenschappelijke belangen van alle volken ter wereld. Zij zijn allemaal 
tegen het kapitalisme - d.w.z. tegen particuliere exploitatie van de grond
stoffen der aarde en van hen die deze bewerken, ten bate van particu
liere winst ... 

Ten tweede, de communisten en socialisten willen beiden voor alle 
volken de een of andere soort 'welvaart' -staat of -maatschappij stichten, 
waarin grote aandacht besteed wordt ~n he.t verschaffen van zo ruim 
mogelijke sociale en opvoedkundige mogelijkheden, een hoog peil van 
economische zekerheid, behoorlij•ke levensomstandigheden voor kinderen 
en ouden van dagen evenals voor de werkende producenten, goede, alge
meen verkrijgbare gezondheidsdiensten, en een menigte andere maatschap
pelijke voorzieningen die berusten op fundamentele menselij·ke rechten ... 

Ten derde, het is een punt van overeenkomst tussen communisten en 
sociaal-democraten dat niemand die gezond van lijf en leden is, hef. recht 
heeft te leven van het produkt van andermans arbeid, zonder er zelf een 
redelijke hoeveelheid tegenover •te slellen, en dat dientengevo~ge de vor
men van onverdiend inkomen, die dit toestaan, behoren te worden weg
gevaagd ... 

Ten vierde, de sociaal-democraten en de communisten zijn beiden van 
mening dat de voornaamste verantwoordelij'kheid voor het opbouwen van 
de nieuwe maatschappij op de arbeidersklasse rust, en dat de georgani
seer~e arbe!r:Jersbeweging de voornaamste kracht moet leveren om dit te 
berezken ... 

Dit zijn dus de vier punten van overeenkomst, die, in de woorden 
van Cole, "zo in het oog springen dat het belachelijk is om ze niet 
te willen zien". Hij zegt ook dat "de leiders van de Socialistische Inter
nationale onmogelijk kunnen menen wat zij zeggen". 

Deze lijst van "zeer grote en belangrijke punten van overeenkomst" 
zou nog kunnen worden aangevuld met een vijfde punt, nl. de strijd om 
de oorlog te verhinderen en een algemene vrede te handhaven en te 
versterken, die van beslissende betekenis is voor elke arbeider, voor 
alle werkers. Het bereiken van dit doel kan en moet een praktische 
grondslag geven voor de samenwerking tussen de socialistische en com
munistische partijen, en zou de grondslag moeten zijn voor de eenheid 
van actie van alle arbeidersorganisaties. 

Men zou natuurlijk kunnen wijzen op de tamelijk ongewone termino-
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logie, die de heer Cole .gebruikt in zijn beschouwing over de "vier pun
ten van overeenkomst". Maar ze zijn in de grond correct en ze weer· 
spiegelen getrouw de gemeenschappelijke, fundamentele eisen, die zo
wel de socialisten als de communisten aanhangen. In enkele woorden 
samengevat, kunnen deze eisen beschreven worden als de afschaffing 
van de uitbuiting van de ene mens door de andere en het bouwen van 
een socialistische maatschappij. Beide doeleinden werden verwezenlijkt 
in de Sowjet-Unie, z.e worden verwezenlijkt in de Volksdemocratieën, 
en ze zijn het doel van alle eerlijke aanhangers van de arbeidersbewe
ging in andere landen of het nu communisten of socialisten zijn. Welis· 
waar komt men nog merkwaardige uitspraken tegen bij socialistische 
leiders, zoals de tamelijk wonderlijke opmerking van de heer Hugh 
Gaitskell, die hij onlangs maakte tegen een correspondent van "News 
Chronicle". Gaitskell verklaarde dat de samenwerking tussen com· 
munistische en sociaal-democratische partijen alleen mogelijk was "als 
en wanneer de communisten hun filosofie in die mate zouden veran
deren dat zij geen communisten meer zouden zijn in de zin die de term 
thans heeft", want "de doelstellingen van de beide partijen zijn lijn· 
recht tegenovergesteld". Men kan moeilijk aan de indruk ontkomen dat 
Gaitskell, om de uitdrukking van Cole te gebruiken, "onmogelijk kan 
menen wat hij zegt". Want zouden wij zijn woorden zo moeten begrij· , 
pen, dat het socialisme niet het uiteindelijk doel van zijn, Gaitskell's, 
handelingen en die van zijn vrienden is? 

Het spreekt vanzelf dat gemeenschap van fundamentele doelstellin
gen geen ernstige verschillen van mening tussen socialisten en com· 
munisten uitsluit, in de eerste plaats ten aanzien van de middelen, 
wegen en methoden om de overgang naar het socialisme tot stand te 
brengen. Deze diepgaande verschillen ontstonden tientallen jaren ge
leden en zijn nu nog van kracht. Ze worden uitvoerig besproken door 
Cole, in elk van zijn "vier punten" en in zijn algemene beschouwingen 
over socialisme en communisme. In elk geval opnieuw echter legt hij 
de nadruk op het feit dat het belangrijkste niet is wat tot verdeeldheid 
leidt, maar datgene wat de communisten en socialisten kan verenigen, 
d.w.z. de krachtsinspanning om een socialistische maatschappij op te 
bouwen. Dit punt brengt hij telkens naar voren, zoals blijkt uit de vol· 
gende citaten: 

.. Er bestaat verschil van mening over de middel~n om dit teweeg te 
brengen, en de snelheid waarmee het gedaan moet worden; maar ik geloof 
dat er geen verschil van· mening bestaat over het uiteindelijk doel ... 

Er zijn inderdaad diepgaande verschil'len van mening over de wijzen 
waarop de werkers zich moeten organiseren om dit te bereiken, en over 
de methoden die zij zouden moeten gebruiken om de overwinn•ing te be· 
halen. Maar er is een gemeenschappelijk vertrouwen in de scheppende 
functie van de arbeidersklasse en ten aanzien van haar historische taak 
om de vereiste omstandigheden voor een klasseloze maatschappij te 
scheppen ... 

De sociaal~democraten en de communist~n hebben zeer verschillende 
opvattingen, in• opzichten die sterke gevoelens raken zowel als ten aanzien 
van argumenten, maar zij verschillen niet geheel - slechts in sommige 
zeer belangrijke opzichten." 

Wat zijn dit voor verschillen, die door sommige leiders van de Socia· 1 
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listische Internationale worden opgeblazen om te kunnen bewijzen dat 
er onoverkomelijke hinderpalen bestaan voor contact en samenwerking 
tussen de socialistische en communistische partijen? 

In zijn beschouwing bespreekt Cole in de eerste plaats de kwestie 
van de democratie, zoals deze door de socialistische leiders wordt 
gezien, met name in hun april-resolutie, ten dienste van aanvallen op 
de Communistische Partij van de USSR en op de communistische en 
Arbeiderspartijen in de Volksdemocratieën. De opvattingen van een zo 
vooraanstaand Labour-theoreticus als Cole zijn ontegenzeggelijk van 
belang en ze verdienen in hun geheel geciteerd te worden. Hij schrijft 
het volgende: 

"In de laatste resolutie van de Socialistische Internationale wordt, 
evenals in de eertijds beroemde resolutie van de Tweede Internationale in 
1919, grote nadruk gelegd op het onverbrekelijk verband tussen socialisme 
en democratie. 'Wij geloven in democratie', zegt de resolu•tie, 'zij doen 
het niet'. Wat is deze democratie, die op deze wijze wordt voorgesteld als 
een onoverkomelijke scheidslijn? De resolutie geeft geen uitleg; zij voegt 
er alleen aan •toe dat er 'zonder vri.fheid geen1 socialisme kan zijn', en dat 
'het socialisme alleen bereikt kan worden door democratie'. Het is echter 
duidelijk, volgens mij, dat 'democratie' in dit verband betekent een parte
mentair stelsel berustend op algemeen kiesrech•t en dat de ontwikkeling 
naar het socialisme mogelijk maakt door wetgevende en uitvoerende actie 
door een op deze wijze gekozen parlement en door een uitvoerende rege
ring die verantwoordelijk is aan het parlement. Ik geef ·toe dat dit instel
lingen van grote betekenis zijn, die gebruikt kunnen worden waar ze 
bestaan, en die· stevig geworteld zijn in het bewustzijn van het volk, als 
instrumen·ten voor de vooruitgang naar het socialisme en, potentiëel, als 
middelen om een socialistische maatschappij te bew·erkstelligen. 

Maar wat wordt er van de socialisten verwacht waar zulke instrumen
ten of niet bestaan, of zeer •tekortschieten en onbruikbaar zijn om fundti
mentele sociale veranderingen teweeg te brengen? Moeten zij dan, in zulke 
omstandigheden, al hun energie besteden aan de agitatie voor een demo
cratisch stelsel van verantwoordelijk parlementair regeren en al hun 
pogingen uitstellen om het socialisme te vestigen totdat zij er in geslaagd 
zijn zo'n stelsel op te richten en de meerderheid van de kiezers •te winnen 
voor de socialistische zaak? Wat moeten zij doen als zij bij hun agitatie
pogingen gearresteerd worden of zelfs terechtgesteld, en als hun organisa
ties verboden en on•tbonden worden? Wat moeten zij doen als de weg 
naar de democratie gebarricadeerd is door de heersende klassen? ... En 
als zij toch een revolutie doorvoeren in een maatschappij die nooit een 
parlementaire regering heeft gekend of welke democratie dan ook, kan 
men dan verwachten dat zij in staat zullen zijn, de dag hierna plotseling 
een volledig democratisch parlementair stelsel tot stand te brengen, terwijl 
het de Pers-t ontwikkelde landen eeuwen heeft gekost om iets te bereiken 
dat veel minder is? Het is onzin om te willen vaststellen, voor de hele 
wereld, hetzij dat de parlementaire democratie de enige weg naar het 
socialisme is of dat, waar de middelen voor de vooruitgang naar het 
socialisme slechts door de revolutie beschikbaar kwamen, de overwinnaars 
in de revolutie onmiddellijk een volledig stelsel van parlementaire demo
cratie moeten oprichten, of het volk hiertoe gereed is of niet. 

En toch is dit wat de Socialistische Internationale de socialisten i·n de 
gehele wereld schijnt voor te schrijven .. ," 

We hebben deze passage in haar geheel geciteerd, niet omdat wij 
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vinden dat de Sowjet-weg naar het socialisme, de weg van de Oktober
revolutie, gerechtvaardigd of verdedigd moet worden. Nee, de juistheid 
van de weg die naar de vorming van de eerste socialistische maatschap
pij ter wereld heeft geleid werd reeds volkomen bevestigd. De Sowjet
democratie, de socialistische democratie in de praktijk heeft haar grote 
meerderheid boven de burgerlijke democratie· bewezen. 

Wij hebben deze passage aangehaald omdat Cole hierin de geestelijke 
stilstand aan de kaak stelt van die leiders van de Socialistische Inter
nationale, die zich vastklampen aan oude formules en die geneigd zijn 
(en dit ook doen) de opbouw van het socialisme "onwettig" te noemen 
als dit niet de wegen volgt die zij en hun voorgangers (Kautsky in
begrepen) hebben voorgeschreven. En Cole maakt hun duidelijk, zij 
het heel voorzichtig, dat er tot nu toe in geen land socialisme is op
gebouwd volgens deze stelregels. 

Het was de overwinning van het socialisme in de USSR, die het voor 
andere landen na de tweede wereldoorlog gemakkelijker maakte, zich 
op de weg van het socialisme te be.geven. Het zegevierende socialisme 
in de USSR en zijn verwezenlijking in China en de Europese Volks
democratieën, zijn verandering in een wereldstelsel, bieden nog grotere 
mogelijkheden voor de overgang naar het socialisme in andere landen. 
Bovendien zal deze overgang steeds gevariëerder vormen aannemen, 
parlementaire vormen in sommige Zanden zijn niet uitgesloten. 

Dit is de positie van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie. 
De resolutie van het Twintigste Congres over het verslag van het Cen
traal Comité bevat de volgende passage: 

.,De Communistische Partij van de Sowjet-Unie baseert zich op de 
leninistische s-telling dat ·alle naties het socialisme zullen beteik en, dat is 
onvermijdelijk, maar ze zullen het niet allemaal op dezelfde wijze doen, 
elk zal iets van zichzelf bijdragen in de een of andere vorm vandemocratie, 
haar eigen vorm van dictatuur van het proletariaat, het ene of het andere 
tempo waarin de socialistische veranderingen in de verschillende aspecten 
van het maatschappelijk leven verwezenlijkt worden'." 

De overgang naar het socialisme, de verdediging van de levensbelan
gen van de arbeidersklasse en de werkers in het algemeen, en het suc
ces in de strijd voor de vrede vereisen allemaal dat de arbeidersbewe
ging niet meer verdeeld is en dat de communisten en de socialisten 
gemeenschappelijk optreden. En dit vereist op zijn beurt, dat er contact 
tussen hen tot stand komt, dat er samenwerking is tussen de communis
tische en socialistische partijen. Er zijn voldoende feiten die er op 
wijzen, dat de communistische partijen, zowel in de USSR als in andere 
landen, bereid zijn om samen te werken, en een dergelijke samenwer
king zal ongetwijfeld haar vruchten afwerpen voor de arbeidersklasse 
en voor de socialistische zaak. 

Cole doet doet een beroep op de socialistische partijen van het westen 
om hun inspanning te vergroten, om zich werkelijk in te spannen voor 
het socialisme. Hij zegt: 
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Zijn artikel onderschrijft de gewone sociaal-democratische veroor
deling van de "leninistische opvatting van de dictatuur". En hoewel hij 
deze onhoudbare sociaal-democratische opvatting deelt, onderscheidt 
hij zich van veel sociaal-democraten doordat hij de nadruk legt op de 
fundamentele taak - de opbouw van het socialisme en de noodzaak van 
samenwerking tussen socialisten en communisten om dit te bereiken. 
De boodschap van zijn hele artikel ligt opgesloten in de slotpassage, 
waarin hij zegt dat de tijd gekomen is voor socialisten en communisten 

"om met elkaar te gaan praten, met de grootste ernst en meot zo weinig 
mogelijk wederzijdse beschuldigingen over geschilpunten, in de hoop dat 
zij er in slagen, zij het op lange termijn, op wat tussen hen overeengekomen 
is een fundamen,t te bouwen voor de vereniging van de arbeidersbeweging 
in de gehele wereld voor een gemeenschappelijke strijd tegen het kapita
lisme, het imperialisme en de reactie." 

Het artikel verdient dat het .grondig bestudeerd wordt, want daar het 
van een bekende en ervaren vertegenwoordiger van de socialistische 
beweging komt, moet zijn oproep voor een socialistisch-communistische 
samenwerking beschouwd worden als een teken des tijds. Het weer
spiegelt de gevoelens die onder de socialistische werkers leven, die er
naar verlangen dat de arbeidersbeweging verenigd is in de strijd voor 
vrede en socialisme. Het artikel van Cole getuigt ook van nieuwe stro
mingen onder de socialistische leiders. Zijn argumenten voor samen
werking moeten wel overtuigingskracht bezitten voor elke socialist in 
het westen, die nadenkt, want Cole onderzoekt de situatie vanuit een 
socialistisch standpunt en hij doet geen poging de geschilpunten te 
verdoezelen, die steeds geleid hebben tot socialistische onverzoenlijk
heid ten opzichte van de communisten. 

Zeker, de communisten hebben bezwaren, en zeer grondige bezwaren 
tegen de leerstellingen en praktijken van de huidige leiders van de 
Socialistische Internationale. Maar zij geloven dat deze geschilpunten 
geen gemeenschappelijke actie voor een gemeenschappelijk doel - de 
overwinning van het socialisme en van werkelijke democratie, en de 
versterking van een algemene vrede - mogen verhinderen. Daarom 
geloven wij dat het artikel van Coleinde "New Statesman and Nation" 
in alle delen van de arbeidersbeweging, onder communisten zowel als 
socialisten, in elk land, veel begrip en weerklank zal vinden. 

(Nieuwe Tijden, mei 1956, nr 22) 

De ervaring heeft bevestigd, dat de politieke leiding van de staat door de arbei
dersklasse, met haar voonrltstrevendste deel aan de spits, een noodzakelijke voor
wa.arde is voor de overgang naar het socialisme. Het voornaamste ondel'!ICheld 
tussen de revolutionaire marxisten en de reformisten Is, dat de revolutionaire 
marxisten deze beslissende en fundamentele voorwaarde erkennen. 
(20ste Congres van de CPSU) 

M, A. SOESLOW 
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Over Hongaarse vrijheidsstrijders 

De grote Sowjet-historicus J. W. Ta r 1 e (1874-19tl4), specialist voor de ge· 
schiedenis van de Napoleontische tijd, maar ook kroniekschrijver van de Krim· 
oorlog en redacteur van het 3-delige Russische historiewerk ,.Gesch. der diplo
matie", woonde kort voor zijn dood een conferentie van Hongaarse geschiedvorsers 
in Boedapest bij. Hij leverde aldaar twee bijdragen tot de discussie, waarvan de 
tekst thans gepubliceerd is. 

DE HONGAARSE BOERENOPSTAND VAN 1514 

De annalen van de wereldgeschiedenis rekenen de Hongaarse boerenopstand 
van 1514 tot een van de drie grootste revolutionaire boerenbewegingen van de 
ten einde lopende middeleeuwen, bewegingen tegen de feodaliteit en het lijfeigen 
stelsel. De Hongaarse boerenopstand viel tien jaar voor de soortgelijke opstand 
in Duitsland, de vermaarde Boerenoorlog, en honderd jaar voor de beweging van 
Bolotnikow in Rusland ( 1 ) . Om die reden heeft juist de Hongaarse opstand in 
de geschiedenis van de machtige rebellie der lijfeigenen of van de naar de lijf· 
eigenschap afzakkende massa tegen de landheren en tegen de absolutistische 
adelstaat, die feodale belangen diende, een algemene betekenis. Deze betekenis 
van de Hongaarse boerenopstand is door Friedrich Engels reeds duidelijk ingezien. 

Ofschoon Engels zich met de opstand van 1514 nooit diepgaand bezig gehouden 
heeft, achtte hij het niettemin noodzakelijk, in zijn klassiek boekje .,De Duitse 
Boerenoorlog" op die kwestie in te gaan, zij het ook, dat er tussen de Duits~ 
boerenoorlog en de Hongaarse boerenopstand tijdelijk noch geografisch enige 
samenhang bestond. Engels kenschetst op treffende wijze verwante kenmerken 
van de bewegingen in Hongarije (1514) en Duitsland (1524-1525): De massale, 
hoewel per slot van zaken in bloed gesmoorde opstand der lijfeigen massa's tegen 
de feodale onderdrukking; de verscherping van deze onderdrukking onder invloed 
van bepaalde verschijnselen in het economische leven, zoals de uitbreiding van 
de markt voor landbouwproducten zonder noemenswaarde veranderingen in de 
agrarische productieverhoudingen, en - als resultaat van een en ander - de 
reusachtige toename van het protest der boerenbevolking. De leider van de Hon· 
gaarse boerenopstand György Dózsa, en de organisator van de opstandige boe· 
rencompagnieën in Duitsland, Jakob Rohrbach, treft éénzelfde lof: beiden werden 
bij levenden lijve ve.rbrand. Hieruit kan men zjen, dat de grenzeloze razernij van 
de adel, die de oproerige boeren versloeg, zich in beide gevallen op gelijk~ 
wijze uitte. 

Friedrich Engels spreekt nog over een andere kenschets van beide boeren· 
bewegingen in Hongarije en in Duitsland: over de uitvloeisels van de ove.rwinning 
der feodale heren op de opstandige boeren, een overwinning, die deze feodale 
heerschappen door enorme krachtsinspami.ing en pas na een voor hen uiterst 
gevaarlijke oorlog konden behalen. Hij bedoelt daarmee de pogingen, om pal na 
de ove.rwinning talrijke wetten in te voeren, die ten doel hadden, de lijfeigenschap 
in haar schrikbaarlijkste vormen - d.w.z. dus in de vorm, zoals zij in Hongarije 
voor 1514 en in Duitsland voor 1525 bestaan hadden - definitief bij de wet 
vast te leggen en daarmee voor eens en altijd tot rechtsfundament van de samen· 
leving te maken. 

Ook Russische historici hebben de Hongaarse en Duitse boerenopstanden on· 
derzocht en talrijke overeenkomstige hoedanigheden vastgesteld. Gezien uit een 
sociaal-politiek standpunt behoort de grote revo1utiQ111éliÎre boerenopstand in 

1) Grote boerenopstand tijdens tsaar WassUl Sjoeiski, voornl. in de Oekraïne en 
het gebied rondom Toela. (Vert.) 
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Rusland in het eerste decennium van de XVIIe eeuw daar als derde stroming bij. 
Het gaat om de opstand van lwan Bolotnikow en zijn directe gevolgen voor de 
jaren 1605 tot 1608. In de machtige beweging van Bolotnikow had Engels een 
bewijs kunnen vinden voor de juistheid van die opvattingen, welke hij bij de 
studie van de opstand in Hongarije en bij latere Duitse opstanden verkregen had. 
Maar terwijl hem bij het schrijven van zijn .,Boerenoorlog" over de Hongaarse 
opstand slechts weinig materiaal ter beschikking stond, bezat hij ten aanzien van 
de opstand van Bolotnikow in het geheel geen bronnen. 

Pas de geschiedschrijvers van het Sowjettijdperk konden op royale wijze het 
materiaal der archieven gebruiken en zodoende talrijke studies publiceren, die 
het eigenlijke karakter van Bolotnikow's opSitand vanuit revolutionair, marxis~ 
tisch standpunt verklaarden. In dit verband moet ik wijzen op de studie van I. I. 
Smirnow uit 1949, die wel niet de enige op dit gebied, maar ontegenzeggelijk de 
beste is. Sowjet~geschiedvorsers hebben aan de hand van een rijk archiefmateriaal 
- voor het eerst beschikbaar geworden - kunnen vaststellen, dat zelfs gemeten 
met de indrukwekkende maatstaven van de Russische boerenopstanden, die van 
Bolotnikow de grootste geweest is. Toen het reusachtige leger van deze voor~ 
malige boerenknecht op Moskou afmarcheerde, sidderde tsaar W assili Sjoeiski, 
en de tsaristische wetgevers haastten zich om, zoals dat ook in 1514 in Hongarije 
en in 1525 in Duitsland het geval was, grimmige wraak te nemen voor de door~ 
st<.ne doodsschrik en de tijdelijke nederlagen. Doordat zij het volk thans ook de 
laatste legale mogelijkheid ontnamen, om zijn belangen te behartigen, bekroonden 
zij de triumf van de feodale adel over de lijfeigenen. Op de met elementaire 
hevigheid uitgebarsten opstand van Bolotnikow, die zich tegen de genadeloze 
klassevijand keerde, in wiens handen de volledige macht van de feodale staat 
geconcentreerd was, volgden nog twee reusachtige boerenopstanden, reusachtig 
zowel in hun machtsontplooiïng als in hun geografische omvang - in de XVIIe 
eeuw de opstand onder leiding van Stepan Rjazin en in de XVIIIe eeuw die 
onder leiding van Jemeljan Poegatsjow. 

Precies als de opstand van Bolotnikow werden ook de latere van Rjazin en 
Poegatsjow in bloed gesmoord. Pas als uitvloeisel van de Octoberrevolutie in 
Rusland (1917) en het vormen van de volksdemocratie in Hongarije (1945) raakte 
de feodale landjonker in beide landen definitief van de baan, doordat alles wat 
aan deze grondbezitters~regeringen en de met hen verbonden burgerlijke reactie 
herinnerde, door nieuwe staatsvormen werd weggewist. 

Weinig verschijnselen zijn er maar in de geschiedenis van de landen uit Mid~ 
den- en Oost~Europa, die zoveel gemeenschappelijke karaktertrekken vertonen 
als de toestand der boeren, hun slavenpositie en hun misère, alsmede de roof van 
hun grondbezit in de XVe en XVIe eeuw. In enkele landen waren in die tijf:L 
handel en manufactuur pas in het beginstadium van hun ontwikkeling, in andere 
landen wederom kregen zij alrèe zulk een betekenis, ·dat de. economische veran~ 
derin9'en een opvallende, krachtige factor werden van nieuwe maatschappelijke 
b~trekkingen. In sommige landen was de monarchie sterker, elders was zij zwak~ 
ker. Maar bij alle VerschUlen in juridische en economische omstandigheden als~ 
mede in de levensomstandigheden kan worden vastgesteld, dat -·als onloochert~ 
baar teken van de nieuwe tijd - de adel er in 't algemeen naar haakte de 
persoonlijke leiding te nemen van het platteland en van alle in zijn bezit zif.nde 
landbouwgebieden, terwijl - als gelijktij<\ige en onstuitbare ontwikkeling - de 
boerenmassa's steeds meer tot één werkelijke massa werden, doordat n.l. de 
vrije boeren in lijfeigenen werden veranderd, de landjonkers de boeren van al 
hun rechten beroofd en hun stukjes grond annexeerden. 
D~ patr:moniale ( erfheerlijke) justitie leverde in Hongarije alsook in andere 

landen de boerenbevolkinCJ uit aan de onbegrensde willekeur van de grondbezit~ 
ters. Ze liet een zeer grote speelruimte aan iedere machtsuitbreiding en aan het 
rechtsgeza0 der heren. Vele landjonkers, inzonderheid degenen, die het ambt 
van opper~districtsgraaf bezaten (in het feodale Hongarije een hoge staatsbeamb-
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te) kregen als beloning voor hun .. verdiensten" de bevoegdheid, ook in zeer 
ernstige gevallen recht te spreken. 

Reeds in 1437 was in Zevenburgen een boerenopstand uitgebroke~ in het 
verloop waarvan vele adellijke landgoederen verwoest werden. Er vonden bloe· 
dige botsingen plaats, waarin de boeren met wanhopige dapperheid vochten en 
wier afloop lange tijd onzeker bleef. 

In deze periode van verval der koninklijke autoriteit en de onmacht der steden 
bestond in Hongarije praktisch maar één reële macht - die van de klasse der 
grondbezitters, aan welke alle organen van de staat onvoorwaardelijk onderwor
pen waren. Er was geen morele of stoffelijke gewelddaad, die een grondbezitter 
niet waagde te begaan, er was geen krenking die hij zijn boeren niet toevoegde. 
Daarbij mag men niet over het hoofd zien, dat roof in de XV e eeuw een zeer. 
populaire en geliefde bezigheid van de adel was. 

Men kan zich levendig voorstellen, hoe weinig respect zulke lieden hadden 
voor het grondstukje van de boeren, terwijl zij zelf langs de heerbanen reizigers 
overvielen en uitschudden en wisten, dat zij zonder enig risico met hun lijfeigenen 
hetzelfde konden doen. Het vaak beloofdé, maar steeds weer ingetrokken recht 
van vrijheid van beweging en vestiging ging mettertijd - voornamelijk tengevolge . 
van de patrimoniale rechtspraak - volslagen verloren. Want in zulke conflicten 
waren de landjonkers immers rechter in eigen zaak, en in het zelden voorkomende 
geval van een klacht dwongen zij de boeren, hun meesters te gehoorzamen. 
Daarbij was voor de boeren reeds het protesteren en indienen van een klacht 
niet zonder gevaar. 

Het hoeft niet te verwonderen, dat op zulk een basis de machtige boerenopstand 
kon rijpen, die door zijn omvang alle locale oproeren van de XVe eeuw in de 
schaduw stelde. Het feodale systeem kreeg een zware slag, maar de adel zege· 
vierde, terwijl de opstandelingen voor hun mislukte poging, zich uit een ondraag· 
lijk geworden toestand te bevrijden, vreselijk moesten boeten. 

Gunstige uiterlijke omstandigheden, zoals ze naast de diepere innerlijke nood· 
zaken voor een massa-beweging altoos vereist worden, bestonden er voor 1514 
zonder enige twijfel. De Hongaarse kardinaal Tamäs Bakócz had in deze jaren 
tevergeefs naar de pauselijke tiara gestreefd. Als schadeloosstelling voor de door 
hem geleden nederlaag werd hij benoemd tot pauselijk legaat voor alle landen 
van het Europese Oosten en Noorden. Tijdens zijn oponthoud in Rome kreeg hij 
het bericht, dat sultan Selim zijn tijdelijk gestaakte rooftochten heropend had. 
Bakócz verzocht de paus toestemming om in de landen, die aan zijn volmacht 
onderworpen waren, een kruistocht tegen de Turken te mogen organiseren. De 
paus stond dit inderdaad toe, en Bakócz keerde met een pauselijke bul naar 
Hongarije te.rug. 

Acties zoals de opstand van 1514 werden niet als bij complot voorbereid. De 
ontevredenheid, de opgekropte verbittering grijpt steeds grotere getallen van 
mensen aan en komt ten slotte tot een uitbarsting. Voor de boeren, die onder het 
loden juk van de lijfeigenschap steunden, stond de oproep tot een kruistocht 
gelijk met de onverwachte mogelijkheid, om aan hun afschuwelijk bestaan te 
ontspringen. De hoop op vrijheid - zoals de Hongaarse historicus Mihäly Hor
váth gezegd heeft - had op de boeren een sterkere invloed dan de in 't vooruit· 
zicht ~estelde aflaat van zonden. Binnen korte tijd liepen te Pest een 40,000, te 
Nagyvärad, Féhérvar en Kalocsa nogmaals een 30.000 boeren samen. Zij noem· 
den zich Koeroecen. De uitdrukking komt van het Latijnse woord voor kruis = 
crux. De mensen raakten aan deze benaming gewoon en verbonden daarmee het 
begrip veldtocht. Tot leider van de kruisvaarders werd György Dózsa benoemd. 

Tijdens het jaargetij, waarin de boeren het meest te doen hebben, verlieten zij 
niettemin in grote benden de landerijen en stroomden naar Dózsa's legerkamp. 
In vele gevallen slaagden de landjonkers er niet in, de boeren met geweld terug 
te houden. Misschien werden zij pas bewogen naar huis te keren, toen zij ge· 
ruchten vernamen van de gruwelijke folteringen, waaraan men hun achtergebleven 
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gezinnen onderwierp. Boeren, die onderweg werden gegrepen en naar huis terug
gesleept, kregen hondse straffen. Daardoor groeide in het kamp van Dózsa meer 
en meer de overtuiging, dat men. vóór men de Turken te lijf ging, in feite eerst 
de strijd tegen de binnenlandse tyrannen diende te voeren. Daar komt nog bij, 
dat de massa's niet alleen geschokt werden door de berichten over wreedheden en 
wUlekeur der landheren, maar ook door de vlammende redevoeringen van de 
prediker Lörinz Mészóros, die de edellieden hun zonden en misdaden verweet en 
hun onder meer betichtte van "verzet tegen de heilige zaak van de strijd tegen 
de ongelovigen". Alle voorwaarden tot een gewelddadige ontlading van de volks
woede waren derhalve aanwezig. 

György Dózsa, leider van de opstand, was een opmerkelijke persoonlijkheid. 
Hij hoorde tot het slag mensen, waarvan men zegt, dat zij - het doet er niet toe, 
onder welke sociale omstandigheden zij geboren worden - uiteindelijk altoos 
terecht komen op de gevaarlijkste post. Hij was intelligent, beweeglijk, dapper 
tot aan het onbesuisde, bij machte snel een besluit te nemen en in /wanhopige 
toestand alles op alles te zetten. Zijn moed was bij het volk al sinds lang ver
maard. Ook nu wekte hij geestdrift bij iedereen. die zich onder zijn vaandel 
schaarde. Dózsa achtte het ogenblik gekomen, om het land van het juk van de 
adel te verlossen en zijn eigen plannen te verwerkelijken; hij nam de leiding van 
de opstand in handen Een moordende oorlog begon. Het volk slachtte de land
jonkers af en verwoestte hun herenhuizen. In het begin was de adel voor een 
deel zeer wel opgewassen tegen de ongeordende boerenmassa' s, maar Dózsa en 
het gros van het opstandige leger met hem capituleerden niet. Hij trok naar 
Ccanád, versloeg daar de strijdkracht van Báthory alsook de troepen van de 
daar gevestigde bisschop en veroverde de stad. Hij kondigde een manifest af met 
de oproep, de adel volledig uit te roeien. Báthory, die maar op het nippertje kans 
zag te ontkomen, vluchtte naar Temesvár en verschanste zich daar in de bol
werken. De boeren volgden hem op de hielen. Tijdens de belegering wendde 
Báthory zich om hulp tot Zápolya 2 ). 

In de tweede maand van het genoemde beleg verscheen het leger van Zápolya 
voor Temesvár. Er ontbrandde een veldslag, waarin de boeren een zware neder
laag leden. Het merendeel hunner werd op de vlucht afgeslacht. Dózsa zelf werd 
gevangen genomen en met vele van zijn makkers op barbaarse wijze gefolterd. 
Tijdens deze foltering gaf hij geen kik en wekte door zijn standvastigheid de 
bewondering van zijn beulen. De in het legerkamp der opstandelingen achter
gebleven vrouwen en kinderen van de verslagen boeren werden tot de hongerdood 
veroordeeld. Met galg en rad, met vierendelen en andere terechtstellingen werd 
eindeloos onder de rebellen huisgehouden. Spoedig daarop werden ook de rond
trekkende kleine boerenlegertjes vernietigd. Voordat het jaar der verschrikking 
om was, riep de koning de rijksdag samen te Boeda. 

De besluiten, die men op deze rijksdag nam, waren door haat gedicteerd. Men 
ontnam de boeren iedere vrijheid, die hun tot dusver bij de wet nog toekwam. In 
eeuwige horigheid werden zij aan de landheren uitgeleverd. Het recht van vrije 
beweging en vestiging, dat in de verstreken eeuwen vaker was geschonden dan 
in toepassing gebracht, ging thans volledig verloren. De boer werd definitief aan 
de bodem gekluisterd en tot de slaaf, tot het eigendom van de landjonker ge
maakt. Het befaamde wetboek Tripartitum, door de koninklijke protonetaris 
István W erböczy samengesteld, legde het stelsel der lijfeigenschap voor eens en 
altijd onwrikbaar vast. Het Tripartitum werd door de rijksdag besproken, aan
vaard en door koning Ulászló goedgekeurd. 

Wat de speciale rol van het Tripartitum van Werböszy bij de kneveling der 

2) Báthory en Zápolya waren vertegenwoordigers van de twee machtigste Hon
gaarse vorstenhuizen, die om de koningsmacht worstelden. Tijdens de boerenop
standen sloten zij zich broederlijk aaneen, om aldus de boo.renlegers te kunnen 
verpletteren. (Noot van Tarle) 
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boeren betreft, moet men zeggen, dat het in de geschiedenis van de Hongaarse 
boerenopstand dezelfde functie uitgeoefend heeft als de .,Bauernordnungen" in 
Duitsland in de XVIeen de XVIIe eeuw. Met behulp van deze wetten werd de 
theorie in practijk gebracht, die al lang een belangrijke plaats innam in het ge
dachtenleven van de adel, de theorie n.l., dat al wat lijfeigen was en dat alles, 
wat tot de boerenwereld in haar geheel behoorde, eigendom moest zijn van de 
feodale heren. Het Tripartitum was niet toevallig naar de smaak van de adel en 
werd niet zonder reden zo ijverig uit het Latijn in het Hongaars vertaald en ver
breid. De paragrafen van dit wetboek golden lange tijd als staatswetten, die de 
relatie tussen boer en grondbezitter regelden (als men in dit verband het woord 
.,regelen" eigenlijk nog in de mond mag nemen) . 

.,Met wening en tandknersing" zwoegden de boeren verder op de akkers van 
hun landheer. De groeiende weelde der magnaten en van de heersende klasse in 
het algemeen drukte zwaar op de belangrijkste producent, op de landbouwende 
boer. Er waren geen vrije boeren meer, daar het bezit in die tijd door geen wet 
tegen de hebzuchtige en almachtige magnaat beschermd werd. De corruptie onder 
rechters en staatsbeambten greep steeds verder om zich. Zij legaliseerden zonder 
weifelen iedere rechtsverkrachting, vooropgesteld natuurlijk, dat deze door rijke, 
bekende magnaten of prelaten bedreven was. De wetgevers van de rijksdag te 
Boeda, die als eerste maatregel de wet op vrije beweging en vestiging afschaften, 
kwamen door het verloop der dingen in een voor hen uitermate gunstige toestand 
te verkeren. Zij waren rechter over de boerenstand en natuurlijk terzelfdertijd 
ook bouwers aan de welstand van de klasse, waarvan zij deel uitmaakten. István 
W erböczy echter wist de gehele affaire een juridische kleur, het aanschijn van 
rechtvaardiging te geven en bekroonde daardoor het gebouw, waarvan de bouw 
al lang voor hem begonnen was en dat nog een lange toekomst voor zich heb
ben zou. 

In de eeuw van het duisterste feodalisme flakkerde het in Hongarije evenals 
in Rusland nu en dan van schrille revolutionnaire weerlichten. Beide landen waren 
weliswaar nog ver verwijderd van de revolutionnaire storm, die het ondermijnd 
gebouw van beider stelsels voor eens en altijd zou wegvagen, die berustten op de 
exploitatie van de ene mens door de andere. Toch zijn de boerenopstanden ware 
voorboden van deze weliswaar niet nabije, maar toch onvermijdelijke storm. 

Nu wij gemeenschappelijk gezegevierd hebben over de oude feodaliteit, is het 
voor een historicus uit de Sowjet-Unie een ongekende gewaarwording, om spre
kende met Hongaarse collega's de helden en martelaren te gedenken van de Hon
baarse boerenopstand, die hun leven offerden in de strijd voor de bevrijding der 
onderdrukten. 

FERENC RAKOCZY - VRIJHEIDSSTRIJDER 

Perene Rákóczy ( 1675-1735) blijft in de geschiedenis voortleven als eea zeer 
bizondere persoonlijkheid. Zijn dapperheid, zijn gave om persoonlijke belangen 
ten achter te kunnen stellen bij de belangen van zijn vaderland en de stormachtige 
gevoelens van zijn gepassioneerde natuur te onderwerpen aan de geboden der 
rede en van strenge politieke overwegingen, zijn brede visie op het leven, zijn 
volharding en zijn briljante talenten in de strijd, het grote doel ten slotte, dat hij 
zich gesteld had - dat alles plaatst voor ons Perene Rákóczi bij de grote mannen 
van de geschiedenis. Voor het volk van Hongarije, dat een man als Rálçóczi en 
andere hoog begaafde persoonlijkheden kon voortbrengen, is het een treffend 
en karakteristiek feit, dat het steeds de kunst verstaan heeft, die mannen te 
vinden, naar juiste waarde te schatten en tot leiders te kiezen, die van huis uit 
alle benodigde kwaliteiten bezaten, welke hun grote en moeilijke taak vereiste. 

Weliswaar kon Perene Rákóczi in de sombere en bijna hopeloze nacht van 
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het feodalisme, die in zijn dagen over Hongarije lag uitgebreid, en met de schaarse 
materiële middelen, die hem ten dienste stonden bij zijn voorgenomen revolution~ 
naire strijd, de krachten van zijn tegenstanders niet verslaan, en hij slaagde er 
niet in, zijn vaderland te bevrijden van de heerschappij van het huis Habsburg. 
Des te meer verbazing wekt het, dat hij - slechts gesteund door de liefde en 
toewijding van de volksmassa's - niettemin de strijd jaren lang volhield. Wat 
de beroemdste leiders van volksopstanden, die onder veel gunstiger omstandig~ 
heden streden, zoals b.v. Kósciusko in Polen, niet gelukt was, wat leiders van 
nationale volksopstanden in het tijdvak van het kapitalisme, als b.v. een Garibaldi, 
niet tot stand hadden kunnen brengen - dat heeft Rákóczi bereikt. Het is hem 
gelukt, vertegenwoordigers van de klasse der feodale landheren naar zijn zijde 
over te halen en zijn macht evenals zijn militaire slagvaardigheid jaren lang onge~ 
rept te bewaren - niet slechts gesteund op de achter hem staande Koeroecen, 
maar ook op vele anderen, die qua maatschappelijke positie als ook ideologisch 
behoorden tot de exploiterende klassen. 

Die lange jaren, toen de heerschappij over het grondgebied van Hongarije -
zij het niet de jure, dan toch de facto - tussen de dynastie Habsburg en Perene 
Rákóczi gedeeld werd, jaren waarin de grote buitenlandse mogendheden met deze 
Hongaarse vorst diplomatieke onderhandelingen voerden als met het hoofd van 
een volledig souvereine staat, kan men onmogelijk uit de Hongaarse geschiedenis, 
maar ook niet uit die van de diplomatie van Frankrijk, Zweden en Rusland 
schrappen. 

Rákóczi heeft met zijn politiek scherpe blik ingezien, welk nut een verbond 
met Hongarije inhield voor elke willekeurige staat, die in het begin van de 
XVIIIe eeuw tot een der beide coalities behoorde, welke met elkaar in een ver~ 
bitterde, zich eindeloos voortslepende oorlog gewikkeld waren. Vroeger al dan 
deze twee coalities had Rákóczi met geniale, vér strekkende blik waargenomen. 
welk een strategisch voordeel de centrale aardrijkskundige ligging van Hongarije 
te bieden had in de oorlog, die door heel Europa woedde. Perene Rákóczi wist 
zijn invloed te doen gelden zowel op de oorlog tussen Loclewijk XIV van Frank~ 
rijk en de Habsburgers om het Spaanse bezit en om de opperheerschappij in 
Europa, als terzelfdertijd op de tussen Zweden en Rusland gevoerde oorlog_ om 
het bezit van de kusten der Oostzee. Het stond hem vrij zijn diensten, zijn steun 
en - wat in die dagen van bizonder belang was - zijn bemiddeling aan Zweden 
of Rusland aan te bieden. En het was niet de schuld van Rákóczi, dat zijn diplo~ 
matieke verbindingen met de grote mogendheden geen voordelige resultaten mee~ 
brachten voor Hongarije. 

Interessant is het, dat Engeland, Oostenrijks bondgenoot, al in 1704, na het 
verkrijgen van de eerste berichten over de relaties van Rákóczi met Ladewijk 
XIV, de Oostenrijkse keizer Leopold had voorgesteld, Hongarije aanzienlijke 
concessies te doen onder voorwaarde, dat Rákóczi zich verbond, een einde te 
maken aan de oorlog tegen Wenen. Maar Ladewijk XIV, de tyran met de 
grootste zelfinbeelding, die zelfs de elementairste rechten van zijn eigen volk niet 
erkende en het principe huldigde ..1' état c' est moi" (,.De staat - dat ben ik") 
voelde er niets voor, ook maar een schijnbaar oprechte relatie jegens Rákóczi te 
onderhouden, daar deze immers een rebel was, in opstand tegen zijn .,wettige 
meester". Leopold, tegen wie hij oorlog voerde, stond hem in feite nader dan 
Rákóczi, die hem zijn steun tegen Leopold aanbood. Daar kwam nog bij, dat de 
militaire adviseurs van Loclewijk XIV niet bijster bekwaam waren en van Oost~ 
europese kwesties vrijwel niets wisten. Aldus wees Frankrijk de hulp van Rákóczi 
van de hand. Later, toen de Engelsen en Oostenrijkers zijn legers versloegen, 
herinnerde Ladewijk XIV zich het destijds afgewezen Hongaarse aanbod, en 
had bitter berouw van zijn fout. Maar ook voor hem was dat een te~laat. 

De Zweedse koning Karel XII wist eveneens in de jaren 1705-1709 uit de 
door hem met Rákóczi gevoerde onderhandelingen en zijn permanente betrek~ 
kingen met Hongarije geen voordeel te trekken. Rákóczi was bereid, als bemid~ 
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delaar op te treden tussen Zweden en Rusland. Karel wees het voorstel van de 
hand terwijl Peter I er op in ging. Tussen Karel XII, die door Voltai.re een 
,.zonderlinge gek" genoemd is, en de nuchtere realist Perene Rákóczi kon geen 
overeenkomst gevonden worden, en beider wegen liepen weer uiteen. Karel XII, 
die volkomen ten onrechte de betekenis van Rákóczi onderschatte, leed door zijn 
lichtzinnige politiek bij Poltawa een zware nederlaag tegen de Russen. Rákóczi 
keek uit naar nieuwe bondgenoten. 

Deze nieuwe bondgenoot kon slechts één man zijn - Peter de Grote. Pete.r 
doorzag met zijn helder verstand zowel de politieke kwaliteiten van Rákóczi als 
ook zijn menselijke betekenis. Hij taxeerde de rol, die Rákóczi in Hongarije 
speelde, op de juiste waarde, terwijl het hem evenzo duidelijk was, welke beteke· 
nis de vriendschap van Rákóczi in geval van oorlog voor Rusland konden hebben. 
Peter waardeerde Rákóczi niet alleen als mens, maar hij rekende ook op zijn 
leger en achtte hem, ter verwezenlijking van politieke doelstellingen geschikter 
dan de officiële bondgenoot van Rusland, August II, koning van Polen en keur· 
vorst van Saksen. Peter wist, welke massale gevolgen konden voortkomen uit 
het feit, dat er in Polen twee koningen waren - August 11 en Stanislas Lescynski 
-. en hoe weinig hij, gezien de jarenlange binnenlandse conflicten, op de trouw 
en de standvastigheid van de Poolse adel rekenen kon. Toen Peter de tijd van 
december 1706 tot april 1707 in het legerkamp Ziolkiew bij Loeblin doorbracht, 
rees bij hem het denkbeeld, niet alleen de door Karel XII op de troon gezette 
Stanislas Lescynski, maar tegelijkertijd ook August 11 te verjagen, die Rusland 
bedrogen had, en Perene Rákóczi tot koning van Polen te verheffen, een man. 
die hij volledig vertrouwde. De Poolse kroon voor Rákóczi - het was een van 
de lievelingsdenkbeelden van Peter de Grote. Rákóczi zelf ondertussen stelde 
minder belang in de kroon van Polen als wel in de eerste plaats in de onafhanke· 
lijkbeid van Hongarije. Hij voelde er ook niet heel veel voor, met zijn leger deel 
te nemen aan een oorlog in het verre Polen, terwijl intussen de verdediging van 
Hongarije verzwakt en het vanuit Wenen dreigend gevaar vergroot werd. 

De in 1735 gestorven Hongaarse held - hij werd 60 jaar oud - heef.t da 
bevrijding van zijn land niet beleefd. Maar zijn edel aandenken leeft voort in de 
harten van het Hongaarse volk, voor wie hij een zinnebeeld is van de nationale 
vrijheidsstrijd, de strijd voor de eer en de zelfstandigheid va:n een natie. Het 
Hongaarse volk heeft, toen de aristocratie hem de rU9 toekeerde, Rákóczi ook 
in de donkerste jaren van zijn loopbaan niet in de steek gelaten. Perene Rákóczi 
hoort tot de grootste zonen van zijn volk. 

JEWGENIJ TARLE 
(Bew. door Th. de V.) 
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DE ECONOMIE 
VAN HET NA-OORLOGSE KAPITALISME 

De ontwikkeling van de economie der kapitalistische landen in de 
tien jaar na de tweede wereldoorlog en de huidige toestand ervan is 
het onderwerp van talrijke studies, die in de laatste maanden in de 
Sowjet-Unie zijn verschenen. Daar het moeilijk is hiervan kennis te 
nemen, volgt hier een samenvatting van de hoofdzaken uit enkele dezer 
artikelen. *) 

Nieuwe verschijnselen 

Deze economen komen in hun analyse van de na-oorlogse ontwik
keling tot de conclusie, dat er zich nieuwe verschijnselen in het kapi
talisme voordoen. Deze zijn het gevolg van zijn eigen evolutie en van 
de schokken, die het kapitalistische stelsel heeft ondergaan door het 
zich er van losmaken van een reeks landen in Europa en Azië en de 
vorming van een socialistisch wereldstelsel. 

Na de oorlog heerst in de ontwikkelde kapitalistische landen het 
st a a t s m on o po 1 i s t i s c h e k a p i t a 1 i s m e. 

Dit is het verenigen van de monopolies met de burgerlijke staat, hun 
samensmelten, het onderwerpen van het staatsapparaat aan de mono
polies. De hooggeconcentreerde industrie en de centralisatie van het 
kapitaal. vormen de economische grondslag daarvan. 

De monopolisten woroen een geprivilegeerd deel van de bourgeoisie, 
dat beschikt over de economische en politieke macht. 

Een nieuwe vorm van het staatsmonopolistische kapitalisme is het 
ontstaan van internationale monopolistische organisaties en kartels, die 
door middel van officiële verdragen tussen de staten worden opgericht, 
zoals b.v. de Europese Kolen- en Staalgemeenschap. 

Ook in de Zuidoost-Aziatische landen, die zich bevrijd hebben van 
de koloniale onderdrukking, heerst staatskapitalisme. Het is daar echter 
van andere aard, omdat het dient ter ontwikkeling van de industrie van 
deze landen en ter versterking van hun nationale onafhankelijkheid. 

*)De studies, die in dit samenvattende artikel worden behandeld, zijn: 
Prof. E. Varga-Over de economie van het na-oorlogse kapitalisme, Kommu

nist, 1956, nr 4. 
W. Tsjeprakow- Enkele vraagstukken van het moderne kapitalisme, Kommu

nist, 1956, nr 1. 
W. Tsjeprakow- De Leninistische theorie van de ongelijkmatige ontwikkeling 

van het kapitalisme en de verscherping van de imperialistische tegenstellingen in 
de na-oorlogse periode. Woprosi Ekonomiki, 1956, nr 4. 

E. Chmelnitskaja - Enkele kenmerken van de economische ontwikkeling van 
de Duitse Bondsrepubliek. Woprosi Ekonomiki. 1956, nr 3. 

De Economische toestand van de kapitalistische landen in 1955, Conjunctuur
overzicht. Woprosi Ekonomiki, 1956, nr 3. 

L. Leontjew - De versterking van de ongelijkmatigheid van de economische. 
ontwikkéling van het kapitalisme. Prawda, 11 mei 1956. 

B. Pitsjoegin - De economische toestand van West-Duitsland, Nieuwe Tijd, 
19116, nr 20. 
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Dit beperkt voor de imperialisten de toegang tot de grondstoffen 
van deze landen en heeft hen er toe gebracht de kapitaalexport te ver
minderen. 

Ongelijkmatige ontwikkeling 

Kenmerkend voor de na-oorlogse tijd is de ongelijkmatigheid in de 
ontwikkeling van de belangrijkste kapitalistische landen. 

Na een snelle stijging in en vlak na de oorlog is er in de Verenigde 
Staten een verlangzaming opgetreden. 

Engeland en Frankrijk trachten hun posities te herwinnen en in de 
laatste jaren gaat de produktie in de landen, die in de tweede wereld
oorlog verliezers waren, snel vooruit. 

In de industriële produktie van de kapitalistische wereld daalt het 
aandeel van de Verenigde Staten, dat van West-Europa stijgt. 

Aandeel van de Ver. Staten in de kapitalisti!'JChe wereldproduktie in procenten 
1947 1948 1952 1954 1955 (eerste helft) 
58,6 56,4 52,6 49,4 50,6 

Het aandeel van de Verenigde Staten in de uitvoer van de gehele 
kapitalistische wereld daalde evenzeer. In 1947 behaalde het zijn hoog
ste peil met 32,5 pct, sindsdien is het gedaald tot 19 pct. 

Prof. Varga trekt hieruit de volgende conclusie: "Dit alles leidde tot 
een vermindering van de politieke rol van de Verenigde Staten in het 
kapitalistische kamp; hiervan getuigt het snel groeiende verzet in vele 
burgerlijke landen tegen de pro-Amerikaanse politiek." 

De ongelijkmatigheid in de ontwikkeling toont zich niet alleen in de 
vergelijking tussen verschillende landen, maar ook in elk land afzon
derlijk. De produktiestijging heeft zich in de kapitalistische landen 
in hoofdzaak voltrokken in de zware industrie en daarbij vooral in die 
takken, die nauw verbonden zijn met de produktie voor militaire doel
einden. De industrie-takken, die werken voor h.et bevredigen van 
vredesbehoeften, blijven aanzienlijk achter. Daar is zelfs stagnatie en 
achteruitgang te zien. 

In West-Duitsland b.v. was de produktie van de machine-industrie in 
1955 ongeveer 125 pct hoger dan in 1950, de produktie van de verbruiks
goederen-industrie was echter slechts ong. 50 pct hoger. 

Landbouwcrisis 

De ongelijkmatigheid uit zich ook duidelijk in de landbouw. De 
produktie steeg vooral in de landen, die overschotten hebben aan land
bouwprodukten; in de zwak-ontwikkelde landen bleef de produktie 
achter bij de stijging van de bevolking. 

In weerwil van de goede oogst was in 1955 de produktie van graan 
per hoofd van de bevolking in Azië (met uitzondering van China, Af
ghanistan en het Aziatische deel van de Sowjet-Unie) 15 pct lager dan 
voor de oorlog. 

Daar staat tegenover, dat in de landen, die landbouwprodukten uit
voeren, vooral in Amerika, een scherpe landbouwcrisis heerst. De 
voorraden graan zijn in de Verenigde Staten, Canada, Argentinië en 
Australië viermaal zo groot, als de gehele jaarlijkse wereldexport. 

Als gevolg van de agrarische crisis daalde het aantal boerderijen in 
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de Verenigde Staten van 6,1 miljoen in 1940 tot 5,4 miljoen in 1950. De 
grond komt in handen van de grootste kapitalistische landbouwbedrijven. 
De boerderijen met meer dan 1000 acres (een acre is ong. 0,4 ha) be
sloegen in 1920 23 pct van de bebouwde oppervlakte van de Verenigde 
Staten, in 1940 34,3 pct en in 1950 reeds 42,6 pct. 

De landbouwpolitiek, die de Amerikaanse regering volgt, werkt dit 
proces in de hand. De politiek van ondersteuning, die de regering voert, 
is alleen voordelig voor de grote boeren. 

Eisenhower zei hierover zelf in een boodschap aan het Congres in 
januari 1954: "Van onze politiek van ondersteuning der prijzen hebben 
alleen de twee miljoen grootste, hooggemechaniseerde bedrijven voor
deel. De produktie van de andere 3,5 miljoen boerderijen is zo laag, dat 
ae boeren maar weinig wonnen door het handhaven van hoge prijzen." 

De landbouwcrisis ontwikkelt zich nog steeds en slaat op voortdurend 
meer landen over. 

' 
Uitbreiding en vernieuwing van het grondkapitaal 

Daar de buitenlandse handel van de kapitalistische landen de laatste 
jaren achterblijft bij de groei van de produktie, breidde de kapitalisti;. 
sche markt als geheel zich de laatste jaren hoofdzakelijk uit door de 
vergroting van de afzet in het binnenland. 

Deze vergroting van de binnenlandse markt wordt veroorzaakt door 
de uitbreiding en vernieuwing van het grondkapitaal, door de woning
bouw, door voorraadvorming, door de gestegen verkoop op krediet en 
door de grote niet-produktieve staatsuitgaven voor militaire doeleinden. 

Hoe groot de invloed is van de uitbreiding en vernieuwing van het 
grondkapitaal blijkt b.v. uit de cijfers over West-Duitsland. Voor in
vesteringen werd daar in het jaar 1938 7,1 miljard mark uitgegeven. 
In de jaren 1949-1954 was het gemiddeld 23,2 miljard mark per jaar! 
In 1955 omvatten de investeringen ongeveer een kwart van het natio
nale inkomen van West-Duitsland. 

De uitbreiding van de verkoop op afbetaling is het duidelijkst in 
de Verenigde Staten. Het steeg er in miljarden dollars aan het eind 
van het jaar op de volgende wijze: 

Groei va.n het afbetalingskrediet in de Ver. Staten (In mlljarden dollars aan het 
einde va.n het jaar) 

1939 1945 1950 1954 1955 
7,2 5,6 20,8 30,1 36,2 

Deze verkoop op afbetaling is natuurlijk alleen een tijdelijke uit
breiding van de markt ten laste van komende jaren. 

Buitenlandse handel stagneert 

De buitenlandse handel ontwikkelt zich de laatste jaren maar weinig: 
Buitenlandse ha.ndel va.n de kapltalistlllche wereld (in miljarden dollars) 

1951 1952 1953 1954 1955 (schatting) 
Export 72,2 72,6 73,4 76,0 79 
Import 80,3 79,2 75,8 78,4 80 

De concurrentie op de buitenlandse markten neemt voortdurend toe. 
Eerst trachtten Engeland en Frankrijk hun posities te herwinnen in 
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een verbitterde strijd met Amerika; later verschenen ook West-Duits
land, Japan en Italië op de markt. De concurrentie is nog scherper ge
worden dan vroeger, omdat de structuur van de Engelse export in de 
laatste jaren aanzienlijkis veranderd. Voorde oorlogbestond de Engelse 
uitvoer hoofdzakelijk uit steenkool, textiel en staal; nu nemen ma
chines, auto's, chemicaliën en kunstzijden weefsels een belangrijke plaats 
in zijn export in. Dat betekent, dat Engeland nu waren uitvoert, die ook 
in de uitvoer van de Verenigde Staten en West-Duitsland een grote 
rol spelen. 

West-Duitsland heeft aanvankelijk grote successen kunnen boeken bij 
zijn terugkeer op de wereldmarkt. Vorig jaar zijn de moeilijkheden ech
ter groter geworden. Het Westduitse economische blad "Der Volkswirt" 
stelt vast: "De toenemende concurrentie op de wereldmarkt maakt het 
niet gemakkelijk het huidige export-volume (van West-Duitsland) te 
handhaven." 

West-Duitsland maakt voor de vergroting van de uitvoer van alle 
middelen gebruik. Ook van dumping. De volkswagen-limousine kost in 
West-Duitsland zelf b.v. 5000 markt, in het buitenland echter 3000 
mark. 

Van 1950 tot 1954 steeg de Westduitse export sneller dan de produk
tie. De uitvoer steeg met 200 pct, de industrieproduktie met 81 pct. In 
1955 veranderde dit echter. De produktie werd 16 pct hoger, de uitvoer 
slechts 14 pct. Deze uitvoerverhoging was bovendien slechts mogelijk 
door een overeenkomstige verhoging van de invoer. Het jaarlijkse uit
voeroverschot was in 1955 in vergelijking met het gemiddelde van 1952-
1954 bijna gehalveerd. De pessimistische uitlatingen in de Westduitse 
pers worden hierdoor begrijpelijk. 

Kredietstelsel ontwricht 

De na-oorlogse economische ontwikkeling is gepaard gegaan aan een 
ontwrichting van het geld- en kredietstelsel. Een reeks landen is al ge
dwongen geweest om maatregelen te nemen om inflatie tegen te gaan. 
De stabiliteit van het geld wordt nog verzwakt door de reusachtige 
schuldenlast die zich ophoopt. 

In de Verenigde Staten bedroeg de schuldenlast in het midden van 
1955: 

Staatsschuld (netto) 
Hypotheken 
Afbetalingskrediet 
Handelskrediet van de banken 
Schulden van N.V.'s 

In miljarden oollars 
228 
122 

32,5 
72,3 

176 

631 

;Daarbij komt dan nog de schuld van afzonderlijke staten en steden en 
ook de schulden van de bevolking aan woekeraars. 

"Het gehele nationale bezit van de Verenigde Staten (inbegrepen de 
prijs van de grond en de stedelijke bouwgrond, die volgens marxistische 
opvattingen niet·tot de nationale rijkdom gerekend mag worden) werd 
in 1948 geschat op een bedrag van 797 miljard dollar. De schulden zijn 
dus bijna gelijk aan de nationale rijkdom en dit is zeer gevaarlijk voor 
de stabiliteit van het geldstelsel en voor de dollar, in het bijzonder in 
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het geval van een kredietcrisis bij een komende overproduktiecrisis," 
aldus prof. V arga. 

Ook in West-Duitsland zijn de kredieten aanzienlijk uitgebreid, voor
al voor nieuwe investeringen. Het totale kredietbedrag, dat in 1950 nog 
ongeveer even groot was als de som van de inlagen bij de banken, was in 
1955 reeds 35 pct hoger. Bij de kleinere en middelgrote firma's wordt 
het krediet op 58 pct van de activa geschat. 

Op de beurzen komt de onstabiliteit van de huidige conjunctuur tot 
uitdrukking in de plotselinge schommelingen en het speculatieve ka
rakter van de koersstijgingen. 

Kapitaalexport gedaald 

De kapitaalexport is na de oorlog geringer geworden in vergelijking 
met de toestand voor 1939. 

"De belangrijkste reden hiervan," aldus W. Tsjeprakow, "is de on
stabiele toestand van de kapitalistische wereld en in het bijzonder de 
weinig hoopvolle situatie, die zich voor de imperialistische staten heeft 
ontwikkeld in de koloniale en afhankelijke landen." 

Daarom gaat b.v. een derde deel van de Amerikaanse kapitaalexport 
naar Canada. Vooral de kapitaalexport naar de Aziatische landen is 
aanzienlijk afgenomen. Daarbij komt, dat de staten van het socialis
tische kamp de zwak ontwikkelde landen met kredieten gaan helpen. 
Deze hulp zal zich ongetwijfeld nog uitbreiden. 

De laatste jaren zijn Engeland, Frankrijk en ook West-Duitsland weer 
gaan concurreren met de Ver. Staten op het gebied van de kapitaal
export. Volgens E. Chmelnitskaja voert West-Duitsland de laatste tijd 
slechts weinig minder kapitaal uit dan Engeland; de Duitse imperialis
tische bourgeoisie komt steeds meer met een eigen programma van actie 
op de kapitalistische wereldmarkt en gaat daarbij dwars tegen de 
belangen van de Ver. Staten en de andere kapitalistische staten in. 

De verscherping van de economische strijd komt ook tot uitdrukking 
in de politieke betrekkingen binnen het imperialistische kamp. W. Tsje
prakow komt in zijl) artikel in Woprosi Ekonomiki tot de conclusie, dat 
er drie hoofdpunten zijn waarover in de kapitalistische wereld van me
ning wordt verschild. Dit is in de eerste plaats het complex van pro
blemen, dat samenhangt met de politiek van de koude oorlog. Vooral 
het vraagstuk van de ontwapening trekt hierbij de aandacht. De Ver. 
Staten eisen voortzetting van de bewapeningswedloop, maar in een 
reeks Westeuropese landen wordt in verband met de economische moei
lijkheden vermindering van de bewapening verlangd. In de tweede 
plaats zijn het de problemen van het Verre Oosten, waaronder de han
del met China. En in de derde plaats de problemen van het Nabije 
Oosten. 

De structuur van de arbeidersklasse 

De vernieuwing en modernisering van het produktie-apparaat, die 
in de afgelopen tijd is doorgevoerd en die grote invloed had op de 
conjunctuur, heeft ook betekenis voor de structuur van de arbeiders
klasse. Door de automatisering, de telemechanica enz. vermindert het 
aandeel van de gekwalificeerde arbeiders en groeit, aan de ene kant, 
het aandeel van de arbeiders die betrekkelijk eenvoudige handelingen 
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verrichten, en, aan de andere kant, van technici en ingenieurs. Dit komt 
tot uitdrukking in een verminderd gewicht en invloed van de arbeiders
aristocratie en in een vermindering in het verschil in betaling van ge
kwalificeerde en weinig-gekwalificeerde arbeiders. In Engeland ver
diende b.v. voor de eerste wereldoorlog een draaier 1,5 tot 1,8 maal zo
veel als een ongeschoolde, thans is zijn loon slechts 15 tot 25 pct hoger. 

Ook is de intensiteit van de arbeid toegenomen. Dit heeft ongetwij
feld geleid tot een verhoging van de waarde van de arbeidskracht, want 
voor het herstel van de in het arbeidsproces uitgegeven energie is thans 
meer nodig dan voor de oorlog. 

Door de technische ontwikkeling verandert de positie van de stede
lijke kleine bourgeoisie. Haar grondslagen worden weggenomen; zij 
wordt steeds meer bedreigd door de monopolisten. Op het platteland 
wordt de kleine bourgeoisie door de agrarische crisis getroffen en de 
monopolisten gaan er steeds meer overheersen. De intellectuelen, die 
als sociale groep aan betekenis winnen, worden eveneens geëxploiteerd 
door de monopolies. 

De ambtenaren en kantoorbedienden hebben eveneens te lijden onder 
de technische ontwikkeling. Een voorbeeld slechts: een Engelse ver
zekeringsmaatschappij, die vroeger 2400 kantoorbedienden in dienst 
had, heeft er nu nog 70 die elektronische machines bedienen. Zij worden 
bedreigd met werkloosheid. 

Dit alles breidt de sociale basis voor de strijd voor vrede, democratie 
en sociale vooruitgang uit. 

Crisis 

Voor het na-oorlogse kapitalisme is de economischeonstabiliteit ken
merkend. 

In de Verenigde Staten is er reeds tweemaal een aanzienlijke produk
tievermindering geweest: in de jaren 1948-'49 en 1953-'54. De eerste 
keer daalde de produktie met 18 pct, de tweede maal met 10 pct. 

In West-Europa is het proces van het na-oorlogse economische herstel 
langzaam en uiterst tegenstrijdig verlopen. 

Dat zich in deze jaren geen algemene overproduktie-crisis in de kapi
talistische wereld voordeed, kan worden toegeschreven aan het feit, 
dat door de versterkte ongelijkmatigheid in de ontwikkeling van de 
kapitalistische landen zich ook de ongelijkmatigheid in de ontwikkeling 
van de kapitalistische cyclus versterkte. 

De factoren, die na de oorlog tot een uitbreiding van de markt leid
den (herstel, vernieuwing van het produktie-apparaat, bewapenings
wedloop, voorraadvorming) raken uitgeput. 

Er zijn feiten waar te nemen, vooral in de Ver. Staten, maar ook in 
Engeland en de andere Westeuropese landen, die dit laten zien. Vooral 
in de kredietsfeer is de overspanning merkbaar; het disconto is in een 
reeks landen al herhaaldelijk verhoogd; op de beurzen treden plotselin
,ge scherpe koersdalingen op. In de Verenigde Staten is in de autoindu
strie een aanmerkelijke produktiedaling opgetreden. Er zijn massa
ontslagen van de arbeiders aan de gang. Reeds vier centra van de auto
industrie zijn tot "depressie-gebied" verklaard. De voorraden niet-ver
kochte auto's hebben een record-cijfer van 900.000 bereikt. 
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De conclusie van prof. V arga uit dit alles is: 
"De kapitalistische wereld gaat in overeenstemming met zijn inner

lijke wetten onvermijdelijk nieuwe wereldcrises tegemoet. Het is na
tuurlijk niet mogelijk te voorspellen wanneer een nieuwe overproduk
tie-crisis zal losbarsten, maar de huidige overspanning kan niet lang 
voortduren. Een nieuwe wereldcrisis zal klaarblijkelijk dieper zijn dan 
de laatste crisis van 1938, maar zal waarschijnlijk niet de diepte berei
ken van de crisis van 1929-1933. 

De belangrijkste factoren, die het kapitalisme in zijn huidige stadium 
een zekere verhoging van de industriële produktie waarborgen, en die 
ook bij een crisis zullen bestaan, zijn de volgende: 

a. de militaire en andere regeringsuitgaven, die in de nabije toe
komst nauwelijks zullen verminderen; 

b. de hedendaagse technische revolutie, de automatisering van de 
produktie, de overgang naar atoomenergie, naar nieuwe soorten 
machines voor kantoorwerk; 

c. de grootste monopolies in de Ver. Staten (olie, staal, auto) heb
ben zulke reusachtige reserves aan kapitalen, dat zij de economi
sche gevolgen van een overproduktiecrisis niet vre.zen (reeds ten 
tijde van de crisis van 1929-1933 ging geen enkele van de grote 
industrie-monopolies van de Ver. Staten failliet) en onder zekere 
voorwaarden kunnen zij hun capaciteit ook ten tijde van de crisis 
uitbreiden, door de zwakkere concurrenten te verdringen. Dit 
heeft, hoewel in mindere mate, ook betrekking op de grootste 
monopolies van Engeland en West-Duitsland. 

Maar hoewel de crisis, waarschijnlijk, minder diep zal zijn dan de 
crisis van 1929-1933, zal de cyclische gang van de reproduktie in de 
komende tien jaar ongetwijfeld meer gelijken op de cyclus in de tien 
jaar voor de oorlog, dan dit in de eerste tien jaar na de oorlog het geval 
was. En als op politiek gebied, in weerwil van de stijging der produktie, 
het kapitalistische stelsel in de tien jaar na de oorlog grote nederlagen 
leed, dan zal in de komende tien jaar zijn politieke toestand ongetwijfeld 
nog meer verslechteren." 

L. Leontjew eindigt zijn artikel in de Prawda met de volgende con
clusie: "De heersende monopolies en de kapitalistische staat gebruiken 
een rijk arsenaal van middelen om een uitstel van de crisis te verkrij
gen. Deze middelen geven zoals de praktijk uitwijst, in een bepaalde 
toestand een nuttig effect. 

Het algemene kenmerk van deze methoden is echter, dat zij niet in 
staat zijn de ziekte werkelijk weg te nemen, maar slechts tijdelijk haar 
uitbreken kunnen vertragen. 

Dezelfde innerlijke krachten van de kapitalistische economie, die in 
de na-oorlogse periode een zekere stijging van de industriële produktie 
opriepen, bepalen met niet uit te bannen wetmatigheid het groeien van 
de voorwaarden voor een volgende economische overproduktiecrisis. De 
laatste maanden wordt men hieraan herinnerd door zulke feiten, als 
herhaaldelijke beurspaniek, de ontbinding van de financiële betrekkin
gen, de versterking van de handelsoorlog op de kapitalistische markten, 
en de vermindering van de produktie nu weer in deze dan weer in die 
belangrijke bedrijfstak." J. w. 
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REMBRANDT 
1606-1956 

Voor het juli-nummer van Ogonjok, een Russisch maandblad met 
een oplage van 1 miljoen, schreef C. J. Kelk op verzoek van de 
redactie een artikel over het leven van Rembrandt. Het doet ons 
genoegen dat de schrijver ons toestond, zijn voor het buitenland 
bestemde artikel ook aan Nederlandse lezers voor te leggen. 

De heimelijke gedachte, dat men zelf altijd alles het beste weet, is er 
een, waartegen ieder mens gedurig heeft te strijden. Zo kan een geboren 
Amsterdammer zich nauwelijks voorstellen, dat iemand uit een andere 
plaats, uit Rotterdam of Den Haag, of uit de oostelijke provincies, 
Rembrandt's kunst even goed begrijpen kan als hij. Want voor hem is 
Rembrandt, al werd hij dan in Leiden geboren, toch eigenlijk een zo 
door en door Amsterdamse figuur, dat alleen een Amsterdammer recht 
heeft hem met heel zijn hart lief te hebben. Dit is natuurlijk volkomen 
in strijd met de werkelijkheid: immers Rembrandt behoort niet aan één 
stad, niet aan één land, maar de gehele wereld toe. 

Toch kan ook de Amsterdammer, die hier aan het woord is, zich nooit 
helemaal losmaken van deze speciaal plaatselijke verknochtheid. Hij 
kan niet vergeten, dat hij als kind al, aan moeders hand, in de Joden
breestraat het huis zag, waar Rembrandt heeft gewoond en dat zijn 
eerste spaarpotje een porceleinen Rembrandthuisje was. Dat zijn eerste 
schreden in het Rijksmuseum gericht waren naar "De Nachtwacht", het 
allerberoemdste schilderij dat Nederland bezit. Men trof trouwens 
plaatjes van Rembrandt's bekendste werken, zoals de "Nachtwacht" en 
de "Staalmeesters", in grove kleuren aan op moeders koektrommeltjes 
en vaders sigarenkistjes, op bordjes, bakjes, bekers en schalen. Op die 
manier werd het besef Rembrandt-en-Amsterdam zo diep in de kinder
hersens geprent, dat het naderhand moeite kostte al dit kinderlijk
vertrouwde los te latèn en opnieuw te leren zien wat men al haast te 
vaak gezien had. Met het stormachtig enthousiasme van ontluikend 
bewustzijn nadert men dan de grote kunstenaar met nieuwe ogen, de 
trommeltjes en kistjes wekken voortaan alleen maar verontwaardiging. 
Toch blijft uit de kindertijd over het gevoel van diepe onuitroeibare 
verwantschap. Nooit treedt men, waar ter wereld ook, een museum 
binnen met een Rembrandt aan de muur, of de voeten worden daarheen 
het eerst onweerstaanbaar getrokken en, laten we er maar eerlijk voor 
uitkomen, menigeen voelt zijn ogen vochtig worden. Iets van zichzelf 
heeft men, in sublieme gedaante, herkend. 

Het duurt niet lang of vrijwel elk Nederlands kind verneemt iets van 
zijn levensgeschiedenis. Voor het gemak van mijn lezers zal ik die hier 
in korte trekken verhalen. Rembrandt was de zoon van een molenaar 
in Leiden, Harmen van Rhijn, en van een bakkersdochter. In 1606, de 
15e juli, werd hij geboren als hun vijfde kind. Zijn ouders waren in
tussen welvarend genoeg om hun veelbelovende spruit naar de "La
tijnse school" te sturen en in 1620 werd hij zelfs ingeschreven als 
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leerling van de Leidse Universiteit. Of, hij daar werkelijk gestudeerd 
heeft, staat niet vast. In ieder geval had hij een behoorlijke school
opleiding ontvangen. Zijn uitzonderlijke aanleg voor tekenen en schil
deren was inmiddels al gebleken en dus deed men hem bij de Leidse 
schilder en burgemeester Jacob van Swanenburgh in de leer, nader
hand bij de Amsterdamse historieschilder Pieter Lastman. Terecht 
achtte men in 1625 zijn opleiding voltooid; in dat jaar vestigde hij zich 
zelfstandig in Leiden. Als hij in 1631 naar Amsterdam verhuist, is hij 
al een bekend schilder. 

Wat deed hem naar Amsterdam verhuizen? Een geest als de zijne, 
die al vroeg in zijn werk het vermogen toonde de kern der dingen 
feilloos te treffen, kon de aantrekkingskracht niet weerstaan van een 
stad, de kern van Holland, die sinds de aanvang van de zeventiende 
eeuw bezig was zich tot een wereldcentrum te ontwikkelen. Nog altijd 
is Amsterdam geen bizonder grote stad, vergeleken bij de grote buiten
landse metropolen. De stad telt op het ogenblik ongeveer een miljoen 
inwoners. Dat getal was in Rembrandts tijd slechts honderdduizend, 
maar voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, die kleine om
hoogstrevende gemeenschap, bezig zich los te rukken van vreemde 
overheersing, met zijn volk van zeevaarders, kooplieden en industriëlen, 
was Amsterdam inderdaad een machtige havenstad. Door haar gunstige 
ligging, door haar toevloed van vreemdelingen, van vluchtelingen ook 
uit het nog niet bevrijde deel der Zuidelijke Nederlanden, die rijkdom
men aan geld en energie meevoerden, waardoor eertijds ,bloeiende 
handelssteden als Venetië, Brugge en Antwerpen overvleugeld konden 
worden, vertoonde in die jaren Amsterdam de allure van een wereld
beheersende machtsontplooiing. 

Daarheen werd Rembrandt getrokken als door een magneet. Onder 
de schilders van de zo geheten "Hollandse school" was Rembrandt een 
der voornaamsten. Toch was en bleef hij onder hen een bizondere, een 
afzonderlijke figuur. Hij was zich wellicht van allen het meest bewust 
wat de schilderkunst ook in geestelijke zin tot uitdrukking vermag te 
brengen. Hij was niet een weergever van de hem omringende wereld 
zonder meer. Het volkomen opgaan in de verstoffelijking van het aan
schouwde was hem vreemd. Hij scheen altoos iets toe te voegen aan het 
uiterlijk der dingen: hij zocht de dramatiek van de levenshandelingen, 
hij zocht ze in zijn Bijbelse taferelen, hij doorvorste de menselijke 
problemen in zijn portretten. Geduldig voor zijn spiegel bestudeerde 
hij het spel van menselijke aandoeningen, zoals die zich op een mensen
gelaat weerspiegelen. Hij schrok niet terug voor het experiment. Dat 
wat het geheimzinnigste is in ons bestaan, het leven der dingen, dat 
geheim werd door hem heel het leven lang rusteloos nagejaagd. Zijn 
schilderen is vooral geweest een hartstochtelijk doorgronden. 

Toch deelde hij zekere in het oog lopende kenmerken met zijn tijd
genoten. Hij was prachtlievend, hij had oog voor de kunst van anderen, 
hij trachtte onvermoeid van voorgangers te leren. Zelfs stelde hij zich, 
iets ongewoons en nieuws in die dagen, de Oosterse kunst ten voorbeeld. 
Door zijn verblijf nu in Amsterdam, die cosmopolitische stad, kwam hij 
in aanraking met zoveel méér delen leven en wereld dan hij ooit" in een 
ander oord zou hebben kunnen ontmoeten. Wanneê:i' wij zien, dat hij 
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Sa.skia 
Rembrandt 

zijn verwanten, zijn vader, zijn moeder, zijn broers, zichzelf tooit met 
oosterse kledingstukken, dan begrijpen wij, dat er in zijn geest iets 
samenvattends, iets universeels moet hebben geleefd, dat ver buiten de 
,grenzen ging van de kleine Republiek der Verenigde Nederlanden. Men 
hespeurt dit ook aan andere, simpele dingen, bijvoorbeeld aan het feit, 
dat hij Negers schildert, dat hij olifanten tekent, dat hij in zijn Bijbelse 
voorstellingen van geheel andere architectonische verhoudingen en 
costumeringen uitgaat dan alle andere schilders van zijn tijd. In die 
jonge Leidenaar, nog maar kort Amsterdammer, school een wereld
omvattende geest. 

Hoe kwam Rembrandt van Rhijn, de jonge schilder, aan al die 
vreemde, uitheemse stoffen, wapenrustingen, kledingstukken en 
curiosa? Was hij dan zo rijk? Inderdaad, zijn kunst werd goed betaald 
door mensen, die het dubbel en dwars betalen konden. Hij deed ook een 
huwelijk met een gefortuneerde vrouw, Saskia van Uylenburgh, dochter 
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van een burgemeester van Leeuwarden, die hij in Amsterdam bij haar 
neef, de kunstkoper Hendrick van Uylenburgh had leren kennen. Zijn 
mooie, jonge vrouw van voorname afkomst doet zijn aanzien stijgen in 
een samenleving van een opkomende, rijk wordende burgerij. Het zal 
de prijzen van de hem opgedragen werken zeker gunstig hebben be
invloed. Een van de eervolste opdrachten kwam van het Kloveniers
doelen (dat is de oefenplaats en de vergaderzaal van de kloveniers of 
schutters, een soort vrijwillige militaire organisatie, zoals die in die 
tijd in alle steden haar leden telde, voornamelijk onder de gegoede 
burgerij). Hier heeft men het eerste woord gezegd omtrent de later zo 
beroemd geworden "Nachtwacht", eigenlijk "de schuttersuittocht onder 
commando van kapitein Frans Banning Cocq". 

Van hoevele aanzienlijken heeft hij in die jaren niet het portret 
gemaakt. Mede door Saskia leerde hij steeds meer patriciërs kennen. 
Maar Rembrandt is er een, die eigen wegen gaat, gedurig gaat hij voort 
met studeren, men ziet het aan de grote reeks zelfportretten. Hij 
flatteert zijn modellen niet, hij opent hun innerlijk. Was zijn oorspron
kelijk streven "de natureeiste beweeglijkheid" (de meest natuurlijke 
beweging), geleidelijk aan wordt bij hem dit streven verdiept tot een 
enkelvoudige bewogenheid. Hij die vooral de mens heeft geschilderd, 
en met voorliefde die in zijn oog de meest menselijke was, de Christus, 
blijkt meer omvattend te zijn dan de tijd van hem verwachtte. Zonder 
dat hij het zelf bemerkt, ontloopt hij aan de geest van zijn tijd. Juist dat 
tragisch aanvoelen van het levensgeheim, doet hem beseffen, dat een 
korte bloei maar is weggelegd voor ieder leven, zoals ook de lente maar 
kort is, en dat de voornaamste schoonheid bestaat in het welkende 
najaar met alle kracht van zijn stervende kleuren. Voor zijn Christus 
kiest hij een gewone Jood uit zijn straat tot model, in zijn zelfportretten 
tekenen zich de lijnen af van de voorbijsnellende jaren. Dit tragische 
levensbesef brengt hem ongewild in conflict met een samenleving, die 
zich op de hoogste toppen van bereiken waant, waarna geen afdeling 
meer volgen zal. Men was zich hiervan niet duidelijk bewust, maar men 
handelde ernaar. Hiernaar vormde zich een levenshouding, die haar 
gunstigste gezicht toonde in zelfbewustzijn en haar ongunstigste in 
onduldbare zelfgenoegzaamheid. 

Rembrandt stond buiten dit feest van de zelfgenoegzamen. Het had 
er in de eerste tien jaren van zijn Amsterdamse tijd op geleken of hij 
deel had aan dit feest, maar het was een ander feest, dat hij vierde, het 
was een afzonderlijk, een persoonlijk feest: het uitvieren van de levens
vreugde van een geniaal kunstenaar, die de gulden kunstenaarsdroom 
werkelijkheid heeft zien worden. In 1634 was hij met Saskia getrouwd, 
in 1639 betrekt hij met haar een eigen groot huis, het huis in de Joden
breestraat, dat nu nog het Rembrandthuis is, waar men zijn etsen, vele 
zijner tekeningen en enkele schilderijen kan vinden. Aan de ingang, in 
het voorhuis zit een bewaker thans toegangskaartjes en reproducties 
te verkopen. Men vindt er de etskamer van Rembrandt rriet de pers. In 
de bovenverdieping het kleine en het grote schildersatelier. Hier moet 
hij vele leerlingen hebben opgeleid. Hier had hij plaats voor zijn ver
zamelingen kunstvoorwerpen en curiositeiten. Men ziet achter door de 
ramen de oude rode verweerde daken van huiz.en die er in Rembrandt's 
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tijd al waren of toen werden gebouwd. Hier werd hem, nadat drie 
anderè kinderen vroeg gestorven waren, als vierde zijn zoon Titus ge
boren, die hij naderhand zal vereeuwigen op menig schilderij. Maar 
deze zoon kost de moeder het leven. Saskia sterft in 1642, zij was altijd 
een tere vrouw geweest. 

In het zelfde jaar levert hij het grote schutterstuk af, genaamd de 
Nachtwacht, het compagniestuk van Frans Banning Cocq. Voor het 
eerst ontmoet hij, de gevierde, ernstige kritiek. Op dit grote verbluffen
de doek vindt men wel de leden van het compagnieschap, maar in welk 
een schikking! Velen van hen kunnen er zich zelf nauwelijks op terug
vinden of herkennen. Men was toch gewend, dat elk der figuren onge
veer gelijkwaardig een plaats vond op een schuttersdoek. Het ging elk 
van hen toch om de vereeuwiging, om de gelijkenis der gezichten. Men 
gaf toch de opdracht om voor alle tijden geconterfeit te staan. Het gaf 
toch geen pas, dat een opdracht van zulk een gewicht op een zo achte
loze wijze werd uitgevoerd! Dit jaar 1642 brengt al de kentering. Mees
muilend aanvaardt men het werk, omdat het van Rembrandt is, maar 
reeds is de verkilling ingetreden tussen een heersende burgerij en het 
grenzeloze genie, dat zich geen wetten stellen laat. 

In 1639 was het huis aan de Ereestraat gekocht, maar niet betaald. 
Na de dood van Saskia volgen eindeloze processen met de vermogende 
en machtige Friese familie. Rembrandt torste de schuldenlast van het 
huis, daarenboven ging hij voort te leven zoals hij gewend was, te kopen 
wat hem aanstond, en tegen prijzen die meer werden bepaald door zijn 
liefde en eerbied voor de kunst dan door geslepen koopmanschap. Een 
weduwe helpt hem de kleine Titus grootbrengen. Zij perst hem, naar 
men aanneemt, een trouwbelofte af. Maar Rembrandt kan niet hertrou
wen, dat verbiedt hem Saskia's testament. Als hij trouwt, zal hij alles 
wat Saskia hem naliet moeten afgeven en dan zouden zijn schulden zijn 
bezit verre overtreffen. Met enig schandaal verlaat de weduwe zijn huis. 
Sinds 1645 is daar echter een eenvoudig boerenmeisje, Hendrickje 
Stoffels, ter hulpe van de huisvrouw. Na haar vertrek neemt deze haar 
plaats in. In feite is zij het die, ongehuwd, Rembrandt's tweede vrouw 
wordt, zijn steun, zijn toeverlaat. Haar lief en opofferend karakter helpt 
hem over zijn moeilijkheden heen. Meer nog dan de aangebeden Saskia 
met wie hij zijn zwierigste jaren doorleefde, brengt zij de verinniging 
van het vrouwelijke. Haar siert hij niet op met kostbaarheden zoals hij 
Saskia deed: haar menselijk aanzijn was hem schilderachtig en aan
,grijpend genoeg. Ook van haar maakte hij vele portretten en we kennen 
haar, ofschoon geen woord van haar is bewaard gebleven, en we her
kennen haar in het beste en eenvoudigste wat om ons heen is, nu nog. 
Zij lijdt de smaad, dat de kerk haar uitbant, omdat zij "in zonde" met 
haar Rembrandt leeft, maar zij verlaat haar geliefde meester niet. Zij 
schenkt hem een dochter Cornelia. Als de moeilijkheden ten top zijn 
gestegen, in 1656 het faillissement van de schilder wordt uitgesproken 
en in 1658 zijn grote kunstbezit wordt geveild en het grote huis moet 
worden ontruimd, dan volgt zij hem naar de kleinere woning op de 
Rozengracht. De jonge Titus en zij sluiten een verbond, om de 52-jarige, 
die opnieuw met niets moet beginnen, tegen zijn schuldeisers te be
schermen. Terwijl die twee geliefde wezens hun kunsthandeltje1lrijven, 
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wordt Rembrandt zoveel mogelijk ongestoord aan het werk gelaten. En 
hij werkt onvermoeid voort. Nog eenmaal schijnt het lot hem gunstig 
te zullen zijn. In 1654 is het grote nieuwe Raadhuis van de stad voltooid, 
tegenwoordig bekend als "het Paleis op de Dam". Men heeft daarvoor 
.grote muurschilderingen nodig. Onsterflijk zou de roem van dat Raad
huis zijn geweest, als men zo vooruitziend zou geweest zijn, aan Rem
brandt dit geweldige werk op te dragen. Helaas, hij was al te zeer uit 
de publieke gunst geraakt, anderen waren het, die dit werk mochten 
volbrengen. Maar toch, als in 1660 Govert Flinck sterft, schiet er voor 
Rembrandt een der wanden over. Zijn opdracht luidde: de nachtelijke 
samenzwering van Claudius Civilis en diens eedgenoten in het Schaker
bos, een historische herinnering dus aan de tijd van de Romeinse over
heersing in ons land. Zulk een geweldige dramatiek wist Rembrandt in 
dat doek te leggen, dat de stadsbestuurders het werk reeds in 1662 uit 
de galerij van het Raadhuis verwijderden. Het was te fel, te machtig, 
het druiste te zeer in tegen de gangbare smaak. Zijn kunstenaarstrots 
verbiedt Rembrandt, nu men zijn werk niet gewaardeerd heeft, een 
geldelijke vergoeding hiervoor aan te nemen. Ten bate van zijn schuld
eisers laat hij evenwel toe, dat ongeveer een vierde van het totale 
oppervlak van zes en twintig vierkante meters wordt uitgesneden, 
zodat overgebleven is het schilderij, genaamd "Het Eedverbond der 
Batavieren", thans in het Nationale Museum in Stockholm. 

Het moet wel een groot, diep vergeestelijkt kunstenaarschap zijn, dat 
bestand blijkt tegen alle slagen des levens en zich desondanks steeds 
verder en machtiger ontwikkelt, tegen alle verguizing en vergetelheid 
in. Rembrandt werkt voort, ook als in 1663 Hendrickje Stoffels gestor
ven is,_Qok nog als in 1668 de pasgetrouwde Titus sterft en alleen het 
dochtertje Cornelia overblijft, met armoede en bijna ontbering. Rem
brandt heeft voortgewerkt in jaren van geluk en in jaren van ramp
spoed. Zeshonderd is het getal der van hem nu nog bekende schilderijen, 
tweeduizend tekeningen liet hij na, een driehonderd etsen. Hij is 
misschien een der veelzijdigste kunstenaars geweest, die ooit hebben 
bestaan. Deel nemend aan het leven van zijn tijrl. en toch tegelijk 
hierbuiten levend in hoge ondoorgrondelijke dromen, kunstenaar van 
de barok, van het realisme, van de romantiek, van een weergaloze 
originaliteit. Toen hij in 1669 gestorven was, stierf het gerucht van zijn 
naam langzaam uit. Het scheen wel alsof hij door anderen was over
vleugeld. Maar in de loop van de achttiende eeuw begon zijn ster weer 
te rijzen en in de negentiende eeuw vooral vestigde zich een ware 
Rembrandt-wetenschap. Men doet alles om een zo volledig mogelijk 
overzicht te krijgen van al zijn werk. Zijn geschiedenis behoort als het 
ware tot de vaderlandse geschiedenis van ons volk. 

Nog onlangs werd aan dit weten en doorgronden een belangrijke 
bijdrage geleverd door de Amsterdamse hoogleraar Heilinga ten op
zichte van de zogenaamde Nachtwacht. Dit werk is in de jaren 1946-47 
.geheel opnieuw gerestaureerd. Doordat in vroegere eeuwen het schil
derij veel te lijden had gehad van de turfvuren in de Doelenkamer, 
waar het aanvankelijk was opgehangen, zodat de oorspronkelijke kleu
ren sterk verdofd en verdonkerd waren geworden, bracht de restau
ratie, die het schilderij in zijn oorspronkelijke frisse kleuren herstelde, 
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een openbaring te weeg. Men mag veilig zeggen, dat geheel het Neder· 
landse volk zijn kennismaking met de Nachtwacht (die wellicht aan die 
sombere kleur ten onrechte deze naam nachtwacht te danken had) op 
grandioze wijze hernieuwde: iedereen die gelegenheid had, kwam 
kijken hoe de Nachtwacht was opgeleefd. 

Nu is een der problemen in onze kunstgeschiedenis altijd geweest, 
waarom de grote zeventiende eeuwse dichter Vondel en zijn tijdgenoot, 
de grote schilder Rembrandt, zo weinig met elkaar in contact zijn ge
komen. Allerlei gissingen zijn hieromtrent geopperd. Het meest waar· 
schijnlijk is, dat Vondel veel meer dan Rembrandt de gunst van de 
machthebbers zocht en verkreeg en dat zijn kijk op de beeldende kunst 
een meer conventionele was. Hij deelde de geringschatting van zijn 
medeburgers voor Rembrandt's magistrale oorspronkelijkheid. Hij, die 
al de middelmatige schilders van zijn tijd in zijn verzen verheerlijkt, 
heeft nauwelijks een woord, en dan nog een vrijwel misprijzend woord 
voor zijn grote stadgenoot over. 

In 1638 was de nieuwe Amsterdamse schouwburg geopend met de 
opvoering van Vondel's historisch treurspel "Gijsbrecht van Amstel". 
Het kan wel voor zeker wo:vden aangenomen, dat Rembrandt een der 
opvoeringen bijwoonde en het werk met aandacht heeft gelezen. Wat 
is nu de ontdekking van Professor Heliinga geweest? In 1955 beëindigde 
hij een zorgvuldige vergelijkende studie van Vondel's Gijsbrecht en 
Rembrandt's Nachtwacht en kwam tot de conclusie, dat Rembrandt bij 
zijn merkwaardige en vaak onverklaarde schikking van het schutters· 
stuk in vele opzichten te werk was gegaan volgens de tekst van Vondel's 
treurspel. Op zeer scherpzinnige wijze heeft Heliinga aan het licht 
gebracht, dat het gele meisje, dat rijk getooid en met tot dusver onver
klaarde emblemen behangen, niet zo maar een daartussen verzeild 
kind is, maar de personificatie van de Victorie, de belichaming van de 
triomf van Holland, in het bizonder van Amsterdam. Natuurlijk zou het 
mij te ver voeren alle verdere details hier te bespreken. Deze enkele 
bizonderheid is al voldoende om u te bewijzen, dat nog altijd de figuur 
van Rembrandt het voorwerp is van onderzoek en bovendien wordt 
hiermee aangetoond, dat ook Rembrandt op zijn wijze hartstochtelijk 
meeleefde met zijn tijd en met zijn stad. Ook werpt het een geheel 
nieuw licht op zijn karakter: al wordt hij door Vondel niet opgemerkt, 
die achteloosheid is niet wederkerig. Rembrandt vereert ook de meester, 
die hem gering schat. Rembrandt is in staat over het persoonlijke voor· 
behoud te triomferen. 

Dit bewijst trouwens geheel zijn leven, dat gewijd is geweest aan de 
kunst zonder roemzucht of streven naar rijkdom, hetgeen toch het 
kenmerk was van zijn tijd. Hij ging om met de gewone man, onder zijn 
vrienden telde hij vele Joden uit zijn buurt, een eenvoudig dienstmeisje 
was hem de dierbaarste hartsvriendin .. Met de aanzienlijken kon hij het 
niet vinden. 

Het moet wel waar zijn, dat alleen een groot karakter een groot kun· 
stenaar stempelt tot wat hij is. Een vroeg oud, vereenzaamd man sterft 
in behoeftige omstandigheden te Amsterdam, na een leven, dat een 
mengeling was van het felste licht en het droefste donker. Maar nu is 
alle menselijke tragiek overgegaan in het tijdeloze. Nu is alleen nog 
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maar het werk van Rembrandt over, het beste van Amsterdam, het 
beste van Nederland, het beste en duurzaamste wat aan de wereld is 
geschonken. 

C. J. KELK 
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Boodschap van de mens, 
boodschap van land en wereld, 

Nieuws van de vogel in de takken, 
nieuws van de wolf op het veld -

Heb ik vroeg in de morgen 
of midden in de nacht -

In de brieventas van mijn hart 
onder de mensen gebracht, 
heb ik als dichter uitgedragen. 

Zo een postbode was ik. 

Toen ik een kind was, 
wilde ik postbode worden, 

Maar niet langs de paden van de dichter, 
Gewoonweg, 

in vlees en bloed - postbode. 
Met mijn kleurpotloden tekende ik 
Postbodes, 

duizenderlei postbodes 
in de romans van Jules Verne en in mijn atlassen, 
altijd was Nazim de postbode er bij. 

Daar ga ik
In een slede gierend 

Met een span honderi over het ijs. 
Noorderlicht gloeit koud 

Op het metaal van blikken en pakjes. 
Ik snoer mijn ceintuur een gaatje nauwer 
En vlieg over - de Beringstraat. 

Of ik ga ginds -
In het steppenland onder de schaduw 
Van zware, laag hangende wolken, 
V erdeel de hartelijke groeten der soldaten 
En drink mijn buik vol karnemelk. 

Of daar stap ik 
Over het dreunend asfalt van een grote stad, 
En de brieven in mijn tas 
Zijn ijdele vreugde en ijdel verwachten. 

Of daar loop ik -
Onder het sterrengruis van de Sahara. 

Of - nog heel anders: 
Storm jaagt daar buiten de duisternis op, 
En binnen wacht, met koortswangen, een kind. 
Te middernacht wordt op de deur geklopt: 

.,De post!" 
De ogen van het meisje staan wijd, en blauw, zo blauw! 
Morgen komt vader terug uit het tuchthuis ... 
Ik was het, die bij nacht en vorst haar huis vond. 
Ik was het, die het kind van de buren 
Het telegram kwam brengen ... 

Toen ik een kind was, 
wilde ik postbode worden, 



Hoewel dat in mijn Turkije 
een hardvochtig beroep is: 

In ons prachtige land 
Deelt de postbode 

in tel~rammen 
Duizend soorten van droefheid uit, 
En in de brieven 

brengt hij in de huizen 
In zin na zin 

eindloze regels van wanhoop. 

Toen ik een kind was, 
wilde ik postbode worden. 

Die wens werd waarhdd -
In Hongarije, waar ik vijftig jaar werd: 
Ik had in mijn tas - de lente, 
Ik had in mijn tas :- louter brieven 
Als Donaugeschitter, 

als vogelgekwetter, 
Brieven zoet van de geur der grassen, 
Brieven van kindren uit Boedapest, 
En van kindren uit Moskou, 
En in mijn tas zat - het paradijs ... 

Op één couvert staat: 

AAN MEMET 
DE ZOON VAN NAZIM HIKMET, 

TURKIJE. 

In Moskou ga ik die post zelf uitdelen. 
Ik breng de wachtenden brief na brief. 
Maar de wachtende Memet 
Kan ik de brief niet brengen, 
Ik kan hem zelfs niet versturen ... 

Zoon van Nazim! 
De rovers hebben de weg versperd -
Men zal jou de brief niet brengen. 

1954 
NAZIM HIKMET 

(Neder!. bew. v. Th. de V.) 
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DE PENSIOENRECHTEN 
VAN DE AMBTENAREN 

"Zonder de aanpassingsartikelen zou dit wetsontwerp als een haar 
door de melk zijn gegaan", zei Frits Reuter in maart j.l. tijdens de 
behandeling van de Algemene Ouderdomswet in de Tweede Kamer. 

Zo was het inderdaad. Met het ontwerp-Ouderdomswet als zodanig, 
hoe onvolkomen ook op bepaalde punten (het bedrag van het z.g. 
bodempensioen ontslaat vele ouden van dagen niet van de gang naar 
Sociale Zaken), was algemene instemming. Artikel 60, het oorspronke
lijke aanpassingsartikel, dreigde het ontwerp onverteerbaar te maken. 

De tegenstand tegen de aanpassing der particuliere pensioenen was 
groot, zowel in als buiten het parlement. Zo groot, dat Suurhoff dreigde 
met algehele intrekking van zijn wetsvoorstel en zelfs met aftreden als 
minister, indien de aanpassing niet in de wet werd opgenomen. 

Artikel 60 opende de mogelijkheid van vermindering van in uitzicht 
gestelde of reeds toegekende particuliere pensioenen met het bedrag 
van het gehele bodempensioen of een gedeelte ervan, en legde de 
beslissing daarvan eenzijdig in handen van de ondernemers. 

Na heftige debatten werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer 
uiteindelijk aanvaard met een aanpassingsmogelijkheid in aanmerkelijk 
gematigde vorm (nieuwe artikelen 60, 61 en 62 van de definitieve wet). 

De aftrek werd gebonden aan een maximum van 80 % van het 
bodempensioen; in gevallen, waarin de pensioenreglementen in een 
eventuele aftrek niet voorzien, geldt een maximum van 60 %. Deze 
aftrek kan nu alleen plaatsvinden na overeenstemming tussen werk
gevers en werknemers. Waar door de ondernemer pensioentoezeggingen 
zijn gedaan, maar een pensioenfonds ontbreekt, kan aanpassing slechts 
plaatsvinden met persoonlijke toestemming van de afzonderlijke 
arbeiders. 

Het is dus géén onbeperkte aanpassing geworden, en géén eenzijdige 
verbreking van gemaakte pensioenafspraken. Dat liet van de oorspron
kelijke opzet van minister Suurhoff dus niet veel meer over. 

* 
Wat bewoog hem dan wel om op deze, in zijn praktische gevolgen 

vrij onbeduidende aanpassing zo'n hoge prijs te stellen als de algehele 
intrekking van de wet, en zelfs van zijn aftreden als minister? 

Het is allang geen geheim meer, dat minister Suurhoff hier in feite 
niets anders meer op het oog had dan de weg te effenen voor zijn 
KVP-collega van Binnenlandse Zaken, minister Beel, die de aanpassing 
van de ambtenarenpensioenen op zijn program heeft staan. Dit wordt 
ook niet eens meer officiëel ontkend. 

Tijdens de behandeling van de A.O.W. in de Eerste Kamer zei minis
ter Suurhoff o.a.: "Het was de uitdrukkelijke wens van het gehele 
kabinet, dat ik in de Tweede Kamer bij voorbaat duidelijk zou maken, 
dat de regering harerzijds een onlosmakelijk verband ziet tussen dit 
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wetsontwerp en de inwerkingtreding ervan (!) en een aanpassing van 
de ambtelijke pensioenen aan dit wetsontwerp". En iets verder: "Maar 
wat er ook met dit wetsontwerp gebeurt, aanpassing van de ambtelijke 
pensioenen zal kunnen en moeten (!) plaatshebben, ook al wordt in 
deze wet daarvan niets gezegd". 

Ook volgens de minister zelf heeft de aanpassing van de particuliere 
pensioenen maar weinig praktische betekenis. Maar de aanpassing van 
de ambtelijke pensioenen heeft dat des te meer! 

Dààrom stond hij er zo op, dat het principe van de aanpassing in 
ieder geval in de A.O.W. werd opgenomen. Dan wordt het voor de 
Tweede Kamer wel uiterst moeilijk, zo is zijn redenering, om de aan
passing van de ambtelijke pensioenen niet te aanvaarden. Met het 
dreigement van intrekking als stok achter de deur ... 

Het Algem.Burgerlijk Pensioenfonds, waaruit de ambtelijke pensioe
nen worden betaald, heeft een tekort van enkele miljarden guldens. 
(De berekeningen variëren van f 2 tot f 7 miljard). Dat tekort is voor
namelijk ontstaan, doordat het Rijk niet aan zijn financiële verplich
tingen jegens het fonds heeft voldaan. 

De aanpassing van de ambtelijke pensioenen is een prachtig middel 
om dit tekort aan te zuiveren. Vele honderdduizenden Nederlanders 
komen eventueel onder deze aanpassing te vallen, namelijk alle pen
sioen-premie-plichtige ambtenaren in dienst van het Rijk, de gemeenten 
en provinciën, het spoorwegpersoneel en militairen, alsmede hun ge
pensioneerde oud-collega's. Aanpassing van hun pensioenen zet ook 
zoden aan de dijk, in tegenstelling tot de particuliere pensioenen, die 
veelal slechts enkele guldens per week bedragen. 

* 
In tegenstelling tot de gewijzigde aanpassing der particuliere pen

sioenen beoogt het voorstel tot aanpassing der ambtelijke pensioenen 
(wetsvoorstel no. 4283) een maximale aftrek van 80 % van het bodem
pensioen (voor elk pensioenjaar 2% met een maximum van 40 jaar), 
ondanks het feit dat de Pensioenwet 1922, het pensioenreglement van 
de ambtenaren, niet voorziet in een eventuele aftrek. 

Bovendien is het bestuur van het Algem. Burgerlijk Pensioenfonds, 
de Pensioenraad, niet paritair samengesteld. Deze Raad bestaat uit drie 
door de Kroon aangewezen leden. Het Georganiseerd Overleg, waarin 
de erkende ambtenarenbonden vertegenwoordigd zijn, wordt vóór de 
behandeling in het parlement weliswaar gehoord, doch heeft slechts 
adviserende en géén beslissende stem. 

Maar het parlement beslist, zeggen de voorstanders van de aanpas
sing, en dat is democratisch gekozen. 

In de eerste plaats is het parlement niet alleen door de ambtenaren 
gekozen, en het gaat hier om een direct ambtenarenbelang. 

In de tweede plaats vertegenwoordigen de meeste kamerfracties in 
het algemeen niet het standpunt van hun kiezers. Ware dat wèl zo, dan 
kwam de aanpassing er zeker niet door. (De KVP heeft nota bene in 
haar verkiezingsprogram. de afwijzing van de aanpassing vóórop ge
steld! Zij W!lS de vurigste vóórstemmer!). 

In de derde plaats beschikt de regering uiteindelijk nog over allerlei 
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dwangmiddelen (zie de dreigementen van Suurhoff) om de Kamer naar 
haar hand te zetten. 

* 
Wat zijn nu de argumenten van de regering vóór de aanpassing? Wij 

willen de twee belangrijkste noemen. 
Het zou "onzedelijk" zijn, dat een gepensioneerde aan eigen pensioen 

plus bodempensioen méér zou ontvangen dan zijn laatstverdiende loon 
heeft bedragen. 

Het is een uitgemaakte zaak, dat dit slechts sporadisch zou voor
komen. Daarom heeft Suurhoff er naderhand maar van gemaakt, dat 
een pensioen van 70 à 80 % van het laatstverdiende loon als een rede
lijke voorziening moet worden beschouwd. 

Maar hoe men het ook wil voorstellen: indien het niet onzedelijk 
geacht wordt dat eigen bezit of inkomsten, ook al betreft het miljonairs, 
vermeerderd worden met het volle bodempensioen, dan blijft dit 
argument van nul en gener waarde. 

Indien de ambtenaren de thans door hen gestorte pensioenpremies 
vrijwillig hadden kunnen reserveren als een eigen spaarcentje voor hun 
oude dag, dan had er geen haan naar gekraatd. 

De zaak is (en "Het Vrije Volk" zegt dat zeer openlijk), dat het 
"technisch niet mogelijk" zou zijn om eigen bezit of inkomen aan te 
passen, terwijl dit voor de pensioenen wèl mogelijk is. Het Rijk beschikt 
immers over de pensioenpremies van de ambtenaren! 

Het tweede argument, dat minister Suurhoff nog eens gebruikt heeft 
in een interview met "Het Parool" (9 juni 1956), luidt: zonder de aan
passing zou de premielast voor de A.O.W. niet te dragen zijn. 

Ook dit slaat als een tang op een varken. Door de aanpassing van de 
ambtenarenpensioenen wordt de premielast voor de Ouderdomswet niet 
verlicht. De aftrek vloeit namelijk niet in de pot van de Ouderdomswet, 
maar in het Algem. Burgerlijk Pensioenfonds. 

* 
Zijn de regeringsargumenten dus al zeer armelijk, de argumenten 

tègen de aanpassing zijn zeer zwaarwegend. 
Grote eenstemmigheid heerst er onder pensioendeskundigen en juris

ten van naam, over het feit dat de aanpassing een aantasting van ver· 
kregen rechten is. Pensioenrechten vormen een onaantastbaar onder
deel van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. In het maand
schrift "Economie" van januari 1956 zegt drs F. L. G. Slooff daarover: 
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,.Op het bodempensioen hebben alle ouden van dagen recht uit hoofde 
van hun leeftijd. De arbeidende generatie staat daartoe een gedeelte van 
zijn inkomen af. 

Het recht op ondernemingspensioen is ontstaan uit gedwongen bespa
ringen' door de arbeiders bij het ondernemingspensioenfonds. De met deze 
besparingen corresponderende rechten zijn de werknemers . . . onherroe
pelijk toegekend op grond van hun arbeidsprestaties. 

Beide bronnen van inkomen staan dus volkomen los van elkaar. Men 
zou met evenveel recht de loonarbeider een gedeelte van zijn onderne
mingspensioen kunnen ontnemen, omdat hem een erfenis of een lijfrente 
in het vooruitzicht is gesteld." 



Pensioen is uitgesteld loon. Men heeft daarop recht verkregen door 
actieve arbeid vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Men heeft er zelfs 
het offer van een lager loon voor gebracht. 

Aanpassing is dus in wezen een loonsverlaging met terugwerkende 
kracht. Dat is in strijd met elk rechtsbegrip. Op dat standpunt staat 
ook de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land, blijkens meer
dere uitspraken. 

Nog steeds is officiëel het rechtsprincipe van kracht (art. 4 van de 
"Wet Algemene Bepalingen der Wetgeving" van 1829): "De Wet ver
bindt alleen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende kracht". 

Mèt d~ aanpassing doet de grootste rechtsonzekerheid zijn intrede in 
ons land. 

* 
De erkende bonden stelden als voorwaarde voor de aanvaarding van 

de aanpassing, dat tegelijkertijd de ambtenarenpensioenen zelf zouden 
worden verbeterd. Twee van de vijf organisaties wezen de aanpassing 
ook principiëel van de hand. 

Het gevolg is geweest, dat minister Beel tegelijk met de aanpassing 
der ambtenarenpensioenen de behandeling van een tweetal verbeterin
gen heeft toegezegd. Daardoor werd ook de behandeling van de aan
passing uitgesteld tot na de verkiezingen. 

Hij "hoopt" met al deze voorstellen rond te zijn vóór de inwerking
treding van de A.O.W. op 1 januari 1957. Gezien het "onlosmakelijk 
verband" dat de regering legt tussen de A.O.W. en de aanpassing, houdt 
dit dus een nieuw dreigement in, dat de A.O.W. niet op de vastgestelde 
datum in werking zal treden als het parlement niet met spoed aan de 
wensen van de regering voldoet. 

Aan de hand van de voorstellen, ingediend door de Commissie voor 
de Pensioenwetgeving, wordt gesuggereerd, dat het maximum der 
ambtenarenpensioenen zal worden verhoogd van 70 tot 80 %. 

Officiëel is evenwel alleen bekend, dat de "oude" pensioenen zullen 
worden aangepast aan het huidige salarispeil (niet als een vast deel 
van het pensioen, maar in de vorm van een toeslag, die dus ook ver-· 
laagd kan worden!), en dat de z.g. degressie zal worden afgeschaft, 
hetgeen uitsluitend betekenis heeft voor pensioenen van meer dan 
± f 4800. 

Hoe het ook zij, hoe welkom deze verbeteringen ook zijn, zij kunnen 
nimmer het onrecht van de aanpassing goedmaken. 

* 
Reeds eerder heeft de regering getracht, verworven rechten van de 

ambtenaren aan te tasten. Dat was in 1954, toen de regering de inkoop 
van losse dienstjaren voor pensioen verplicht wilde stellen, en inkom
sten van gepensioneerden uit particuliere arbeid op het pensioen in 
mindering wilde brengen (z.g. cumulatie-beperking). 

De verplichte inkoop nam minister Beel bijtijds terug toen bleek, hoe 
.groot de ontstemming onder de ambtenaren was en er met massale 
ontslagname werd gedreigd. Vooral op de departementen liep het per
soneel te hoop, en er werden zelfs op de bureaus en tijdens werktijd 
protestvergaderingen gehouden. 
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Het voorstel tot vermindering van het pensioen met inkomsten uit 
particuliere arbeid vond in de Tweede Kamer nog een meerderheid. 
Doch de Eerste Kamer sprak zich er vrijwel unaniem tègen uit, op 
grcmd van het feit, dat hier sprake was van een onaanvaardbare aa~ 
tasting van eenmaal verkregen rechten! 

Het ging toen niet door, en de regering moest een afzonderlijke wet 
toezeggen, waarmede de cumulatie-beperking ongedaan gemaakt werd. 
Een unicum in de parlementaire geschiedenis van ons land! 

* 
De tegenstanders van de aanpassing beschikken dus over sterke 

troeven. De ambtenaren wijzen de aanpassing unaniem af. Twee van 
de vijf erkende ambtenarenbonden hebben zich, evenals de BNOP 
(EVC), principiëel tegen de aanpassing verklaard. Dat deden ook de 
drie bonden van gepensioneerden (ambtenaren, spoorwegpersoneel en 
militairen, met tesamen pl.m. 80.000 leden). Talrijke vooraanstaande 
pensioendeskundigen en juristen, waar onder de voorzitter van de 
Verzekeringskamer, Pr. Dr C. Campagne, verklaren de aanpassing in 
strijd met de beginselen van de rechtszekerheid. 

Een aantal oud-ambtenaren (PTT- en spoorwegpersoneel, Rijks- en 
gemeenteambtenaren, leraren, verplegend personeel) hebben h~t initia
tief genomen tot het vormen van een comité, dat de ambtenaren oproept 
om te protesteren tegen de beoogde aanpassing. Dit comité (waarvan 
het correspondentie-adres is: J. v. d. Klauw, Oudemanstraat 432, Den 
Haag), heeft tevens een uitgebreid perscommuniqué uitgegeven, waarin 
de aanpassingsplannen worden aangeklaagd. Dit communiqué werd 
door de Nederlandse pers echter demonstratief genegeerd. 

Zover bekend heeft alleen "De Waarheid" aandacht aan het streven 
van dit comité gewijd, doch helaas niet in alle edities. Ook dient te 
worden gecritiseerd, dat door onze krant geen aandacht is geschonken 
aan een door de BNOP uitgegeven brochure over dit onderwerp. 

Met de aanpassing van de ambtelijke pensioenen staat veel op het 
spel, zoals hierboven is getracht uiteen te zetten. 

"Geen aantasting van verworven rechten" is niet slechts een verkie
zingsleus van de C.P.N. Het is een oprecht gemeende eis, waarvoor de 
kamerfracties op voorbeeldige wijze hebben gestreden. 

Het gevaar van de aanpassing kàn worden bezworen. 
Daartoe zal de resterende tijd ten volle moeten worden benut om, 

met inschakeling van alle beschikbare middelen, alle goedwillende 
krachten in ons land te alarmeren en te mobiliseren. 

Een taak, waarvoor partij en vakbeweging zich gesteld zien. 

WIM BRINKMAN 
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Het geschilpunt ~est-Nieuw -Guinea eist 

een oplossing 

Onder bovenstaande titel verscheen een boekje met gegevens over 
West-Nieuw-Guinea, voorzien van commentaar door D. M.G. Koch en 
J. W. E. Riemens •. Het bevat redevoeringen van kamerleden en artike
len van verschillende personen gedurende de periode 1950 tot en met 
1955. 

Men vindt in deze documentatie de standpunten van de KVP, ver
tolkt door Romme, de verschillende standpunten binnen de PvdA, 
vertolkt door de meest rechtse vertegenwoordigers van de PvdA-lei
ding, Goedhart, de Kadt, en de ietwat hiervan afwijkende meningen 
van Schermerhom en Vos, naast die van de anti-revolutionair Ger
brandy. Als zodanig heeft dit boekje een nuttige gebruikswaarde. Het 
geeft als het ware een overzichtelijke balans van het bankroet der 
Indonesië-politiek, die door de Nederlandse reactie sinds 1945 werd 
gevoerd en die gesteund wordt door de rechtse leiding van de PvdA. 

De vraagpunten en opmerkingen die de uitgevers als commentators 
opwerpen, helpen de lezer tot de kern van het vraagstuk Nieuw-Guinea 
en de problemen, die er mee samenhangen, door te dringen. Toch is 
deze documentatie niet volledig. De uitgevers hebben geen redevoerin
gen van communistische kamerleden en artikelen over dit vraagstuk 
uit de communistische pers overgenomen, hetgeen men toch volledig
heidshalve van een documentair werkje mag verwachten. 

De reden dat zij dit niet gedaan hebben is dat zij bij hun pogingen 
om de verhouding Nederland-Indonesië te verbeteren allen willen 
verenigen, die dit doel willen bevorderen, zonder de communisten. Ook 
na de uitslagen van de Indonesische verkiezingen hebben zij blijkbaar 
niets geleerd. Degenen in Indonesië die geestelijk met de groepering 
van Riemens-Koch verwant zijn, die dezelfde weg van uitsluiting der 
communisten wilden volgen, hebben in Indonesië een verpletterende 
nederlaag geleden. En wat Nederland betreft, hebben alle politieke 
partijen die de Indonesië-politiek van de regering hebben gesteund, 
behalve de CPN, alle krediet in Indonesië op een haar na verspeeld. Er 
is zelfs maar één weg, die Nederland in Indonesië weer goodwill zou 
kunnen bezorgen, dat is de vorming van een democratische regering in 
ons land, die uiteraard de steun van de communisten zou verkrijgen. 

De samenstellers onderschrijven met hun conclusies in feite het 
communistische standpunt ten opzichte van Nieuw-Guinea. Zij menen 
namelijk dat de enige weg om de verstandhouding tussen Nederland 
en Indonesië te verbeterèn is, dat het gezag over Nieuw-Guinea de 
facto en de jure overgedragen wordt aan Indonesië. 

Koch en Riemens pleiten voor die overdracht aan Indonesië in naam 

* "Het geschilpunt van West-Nieuw-Guinea eist een oplossing", onder redactie 
van D. M. G. Koch en J. W. E. l'tlemens, prijs f 1.110. Verkrljg.baar Mauritsstraat 3, 
Amsterdam-0. 
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van de eigen Nederlandse belangen en in het belang van de wereld
vrede. 

Zij brengen ernstige kritiek op het reactionaire regeringsbeleid in de 
Indonesië-politiek sinds 1945 en de houding hierin van de PvdA - "ze 
staat verantwoordelijk voor 10 jaar Indonesische tragedie" - welke tot 
een voortdurende verslechtering van de verhouding tussen Nederland 
en Indonesië heeft geleid. 

"Eén van de redenen dat men Indonesië niet heeft willen helpen en 
niet tot goede betrekkingen met dit land is gekomen is dat men eiste 
dat het mee zou gaan doen aan de koude oorlog", schreef Riemensin 
een artikel, eind december 1954. 

Sinds het verschijnen van dit artikel zijn weer twee jaren verstreken, 
welke niet tot een verbetering van de betrekkingen tussen beide landen 
hebben geleid. Het geschilpunt West-Nieuw-Guinea schreeuwt nog 
steeds om een oplossing en wel dringender dan ooit. 

Op de laatste conferentie te Genève, tussen vertegenwoordigers van 
de regeringen van Nederland en Indonesië, is opnieuw het ware gezicht 
van de Luns-Romme politiek gebleken, welke dank zij de steun van 
de rechtse PvdA-leiding en de slappe houding van de beter willende, 
meer linksstaande leiders in de PvdA, nog steeds de boventoon voert. 

De Nederlandse reactie wil dit geschil niet oplossen, zij wil er zelfs 
niet over praten en blijft op haar koloniale stuk staan. 

De achtergronden hiervan zijn niet de vóórdelen, welke het bezit van 
Nieuw-Guinea oplevert- het kost Nederland elk jaar 30 miljoen gul
den, die opgebracht worden uit de belastingcenten van de bevolking -
ook niet het lot der Papoea's, maar het feit dat de regering niet meegaat 
met de nieuwe koers welke steeds méér in de wereld .gevoerd wordt, 
de weg van de vreedzame coëxistentie. De regeringspolitiek borduurt 
voort op het stramien van onderworpenheid aan de Amerikaanse reac
tie en koude oorlog. Nieuw-Guinea wordt nog steeds beschouwd als 
strategisch deeltje in de legpuzzle van de agressieve politiek in Z.O.· 
Azië. 

Het spreekt vanzelf, en daar worden steeds meer Nederlanders het 
over eens, - vooral degenen die zakenbelangen hebben in Indonesië -, 
dat deze politiek in eigen vlees snijdt. 

De Indonesië-politiek van de regering Drees-Luns is volledig vast
.gelopen. De oplossing van de kwestie West-Nieuw-Guinea ligt verder af 

.<dan ooit. De tegenstellingen rondom deze zaak tussen Nederland en 
Indonesië zijn verscherpt. Deze tegenstellingen vinden hun scherpste 
uiting in de toestand dat Nederland de grondwet gewijzigd heeft om 
West-Nieuw-Guinea als Nederlands grondgebied hierin op te nemen. 
Het Indonesische parlement heeft echter een wet aangenomen om vast 
te stellen dat West-Nieuw-Guinea een provincie is van Indonesië. 

Wanneer de reactie de kans krijgt op deze weg door te gaan, vast
houdend aan de koloniale status van Nieuw-Guinea, zoals Minister 
Luns zelf in de Kamer heeft toegegeven, het versterken van de militaire 
macht in dit deel van Indonesië, het steun verlenen aan infiltraties en 
terreurbenden, het beschermen van de moordenaar Westerling, het 
steunen van de reactionaire Ambon-vrij-beweging, dan zal de mogelijk
hetd om een goede verstandhouding met Indonesië als souvereine staat 
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voorgoed verspeeld worden. Niet alleen dát, maar Nederland werkt er 
óók aan mee de spanningen in de wereld te handhaven, met de kans 
op gewapende conflicten, waarvan Nederlandse jongens het slachtoffer 
zullen worden en waaruit de koloniale reactie als verliezer te voorschijn 
zal komen. 

Er is maar één weg om uit de impasse te komen, n.l. dat ook in ons 
land een andere buitenlandse politiek tot stand komt, steunende op de 
principes van Bandoeng, die door steeds meer volken worden erkend. 
Nederland kan alleen vertrouwen herwinnen indien onderhandelingen 
worden heropend over de overdracht van Nieuw-Guinea en de recht
matige aanspraken van Indonesië worden erkend. 

Dit zal niet alleen het budget van de regering verlichten en span
ningen uit de weg helpen ruimen maar ook een basis scheppen tot 
vreedzame oplossing van andere kwesties die hangende zijn, zoals de 
Nederlandse gevangenen in Indonesië, welke beschuldigd worden van 
steunverlening aan bovengenoemde terreurbenden en infiltraties. 

De Indonesische regering neemt ten aanzien van Nederlands en ander 
buitenlands kapitaal in Indonesië een reëel standpunt in. Zij geeft het 
de kans op vreedzame wijze haar bedrijf uit te oefenen. Met het over
maken van de winsten naar Nederland is Indonesië coulant. Maar het 
is begrijpelijk dat de Indonesische wetten geëerbiedigd moeten worden. 
Dat is volkomen normaal. 

Daarnaast zal Indonesië leningen en kredietovereenkomsten sluiten 
met andere landen voor zijn opbouw, indien daar géén politieke voor
waarden aan verbonden worden. Dit is nogmaals door president Sukar
no, in zijn rede voor het Amerikaanse congres, wereldkundig gemaakt. 

Hieraan kan Nederland met zijn ontwikkelde techniek en weten
schap, met zijn deskundigen een groot aandeel nemen, mits het net 
zoveel realiteitsbegrip aan de dag legt als de Indonesische regering. 

Dit alles kan gebeuren door een verdrag van vriendschap en weder
zijdse hulp op basis van gelijkheid en wederzijds voordeel tot heil van 
beide landen. Alleen deze weg kan tot oplossing van de geschillen 
leiden. Van Romme-Luns en zijn medestanders kunnen wij dit echter 
niet verwachten. 

ANNIE AVERINK 

BOEKEN VOOR INDONESISCHE VRIENDEN 

In antwoord op onze oproep in het juni-nummer om marxistische werken op 
literair gebied, of geld om deze werken te kopen, beschikbaar te stellen voor 
Indonesische vrienden, die hieraan uit hoofde van hun beroep grote behoefte 
hebben, ontvingen wij van Th. d. V., Amsterdam: 

Plechanov - Art and Social Life; Gorki - Literature and Life; Caudwell -
Studies in a Dying CUlture; Lukacs - Studies in European Realism; Neruda -
Let the Rail Splitter Awake; en 4 monografieën over de schrijvers Jirásek, Gorki, 
Jokai, Tsjechov. 

Welke vrienden van Indonesi~ hebben nog meer iets te missen? Zowel geld als 
boeken zijn welkom. 
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HERVORMING SOWJET-STRAFSYSTEEM 

Op 18 mei publiceerde de Engelse "Telegraph" een brief van haar mede
werker David Floyd o~r arbeidskaropen in de S.U., waarin hij schrijft dat 
de USSR nu erkent wat zij steeds verborgen heeft en wat haar "verdedi· 
gers" ontkenden, n.l. het bestaan van .. slavenkampen". De "Telegraph" 
vroeg zich af wat Andrew Rothstein, de bekende schrijver over Sowjet· 
aangelegenheden, hierover te zeggen had, maar zij weigerde het antwoord 
van Rothstein te publiceren. 

Ten eerste hebben de Sowjet-autoriteiten niet "de opheffing van de arbeids
slavenkampen" aangekondigd en dientengevolge erkennen zij niet "voor het eerst 
dat zij bestaan". 

Als het bericht over de verklaring van een lid van het Departement van Bin
nenlandse Zaken juist is weergegeven, zijn de Sowjet-autoriteiten bezig de cor
rectieve arbeidskaropen in verafgelegen delen van de USSR. voor veroordeelden 
met langdurige straffen (geen correctieve arbeidskampen voor kleine vergrijpen, 
in het woongebied van de overtreder) op te heffen. 

Het bestaan van dergelijke instellingen werd nooit ontkend door de Sowjet
autoriteiten; er wordt uitvoerig over geschreven in de Sowjet-tekstboeken over 
jurisprudentie en de officiële bepalingen en voorschriften te dien aanzien werden 
in dit land door Sweet en Maxwell in 1936 gepubliceerd. 

Het spreekt vanzelf dat ik, noch enig andere criticus van de leugen over 
"slavenarbeid" in de USSR, ooit heb ontkend dat zo'n systeem van correctieve 
arbeid bestond. 

Dat misbruiken hebben plaatsgevonden binnen het Sowjet-veiligheidsapparaat 
(dat in bepaalde omstandigheden, tot juli 1953, de bevoegdheid tot administratieve 
verbanning naar correctieve arbeidskaropen bezat, naast degenen die door recht
banken veroordeeld waren); dat men zich de laatste drie jaar grote inspanningen 
getroost, deze misstanden, wanneer ze aan het licht kwamen, te verbeteren; dat 
verreikende maatregelen zijn genomen om de mogelijkheid van een herhaling 
daarvan voorgoed te verhinderen - deze dingen staan vast. 

Maar ik heb nog van niemand gehoord, die deze misbruiken verdedigde. 
Wat het tweede punt betreft: de voorschriften uit de tijd van de staat van 

beleg (zomer 1940), waarbij een vergunning werd vereist voordat men van be
trekking kon veranderen - een systeem dat ook in andere landen werd toe
gepast - werden overal in de pers bekend gemaakt, ook in verschillende buiten
landse bladen. 

Mr. Floyd vermeldt niet dat ze, zelfs toen ze van kracht waren, verscheidene 
voorbehouden telden (in de juridische handboeken van de Sowjet-Unie uitvoerig 
beschreven) die ruimschoots voorzagen in gevallen van noodzakelijke verandering 
(vooral het beslissende r·echt van de vakbond om ontslag toe te staan) . 

Ook houdt hij geen rekening met het feit dat de meeste van deze oorlogsvoor
schriften op 14 juli 1951 hun geldigheid verloren; en dat inderdaad verscheidene 
vakhondsdelegaties uit andere landen lang voor de tegenwoordige officiële be
kendmaking van hun opheffing constateerden dat ze niet meer toegepast werden. 

De honderden delegaties van buitenlandse arbeiders (ook uit landen waar 
werkelijk slavenarbeid bestaat) kunnen de arbeidstoestanden in de bedrijven en 
het feit of de Sowjet-arbeiders slaven of vrije mensen zijn, beter beoordelen 
dan de heer David Floyd. 

ANDREW ROTHSTEIN 
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Verantwoordelijkheid van de diehter 

(Uit de rede van Louis Aragon op het Congres van Sowjet-schrijvers) 

Ik behoorde nooit tot hen die zeggen, dat men in verzen schrijft wat 
niet waard is in proza geschreven te worden. Ik meen integendeel dat, 
wanneer sommige gedachten de uitdrukkingsmacht van het proza te 
boven gaan, zij de nationale hulp van het vers nodig hebben, en dat de 
poëzie geen lied is dat men neuriet, geen hommel die in het hoofd gonst, 
geen deuntje dat men op de lippen heeft terwijl men aan wat anders 
denkt, maar integendeel de menselijke gedachte in haar hoogste inten
siteit, uitgedrukt door het vers, niet ilileen met de beperkte middelen 
van de dichter, doch met de ganse ervaring van de volkstaal, met de 
hele schat van de nationale overleveringen. 

Hierover heb ik maar al te Lang gesproken. Toch heb ik nog niet aan
geraakt wat in mijn ogen het wezen is van de problemen die het rea
lisme in de poëzie stelt. Het is onze dringende plicht, deze vraagstukken 
op te lossen. Alle dichtkunst put haar kracht uit de wordende geschiede
nis, uit het leven van de werkelijke mensen, uit het antwoord dat ieder 
ogenblik gegeven worot op de vragen die v;oor deze mensen rijzen; de 
dichtkunst is een wapen in hun strijd, waarin de dichter zich van hen 
alleen onderscheidt door de kracht en de doeltreffendheid van zijn 
woord en zang; kortom, het voorbeeld van de dichter die onze 
tijd beheerst en die in de hele wereld de aandacht van alle dichters 
afdwingt, Wladimir Maïakow:ski, is de schijnwerper geworoen die deze 
weg van de werkelijkheid verlicht. In het licht van Maïakowski her
schatten wij onze eigen rijkdom, begrijpen wij beter onze b:vonnen en 
onze wording. In het licht van Ma:ïakowski ontdekken wij de gemeen
schappelijke weg van alle dichters ter wereld, leren wij de nieuwe Sow
jet-mens beter kennen, begrijpen en benaderen en door hem de toe
komstmens, die ,zijn evenbeeld is en die in de hele wereld zal zegevieren. 

Waarover gaat het anders, kameraden, als om die triomf van de toe
komstige mens? Het realistisch socialisme is geen doel op zichzelf, het 
is een methode, waardoor onze kunst met al haar kracht, met al haar 
inspiratie zal bijd:r~agen tot het genoemde doel, dat wij gemeenschappe
lijk met de lezers, met alle andere mensen nastreven. 

De dichtkunst is veel vroeger dan de atoomwetenschap uitgevonden, 
maar net als deze kan zij ten kwade of ten goede aangewend worden, 
kan zij leiden tot de vernietiging of tot de verheerlijking van de mens. 
Wij dichters hebben een bijzondere verantwoo11delijkheid tegenover 
heden en toekomst. De poëzie is niet als een eiland, een vluchtheuvel in 
de levende geschiedenis, zij is een deel van de strijd van allen; zij onder
scheidt zich niet mèèr van deze strijd dan de innerlijke wereld van een 
communist zich onderscheidt van de strijd der communisten. De echte 
poëzie is die van het goede, die met alle mensen van de aarde zal zege
vieren over het individualisme, deze afzichtelijke stakingsbreker; zij 
zal met hen de duisternis en de maatschappelijke onderdrukking 
overwinnen. De ware poëzie is die van de bestaande wereld, juist 
omdat deze de elementen tot haar omvorming bevat voor die zegepraal. 
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De ware poëzie is die van het realisme en. van het ·realisme strevend 
naar het geluk, dat wij het communisme noemen. 

De ware poëzie is het licht van de menselijke ziel, dat men niet moet 
laten verduisteren, dat men moet aanwenden voor het weLzijn van allen. 
Nog zal ik in dit verband een woord aanhalen van onze Guillaume 
Apollin:aire, die veertig jaar geleden een artikel over Picasso en de 
schilders van zijn tijd aldus besloot: "En alle mensen houden vooral van 
licht. Zij hebben het vuur uitgevonden." Onze hedendaagse dichtkunst 
is misschien nog het licht niet, maar hier, in het land van Poesjkin, 
Lermontow en Maïakowski, kunnen wij toch reeds zeggen dat de dich· 
ters vooral van licht houden, daar zij een poëzie uitgevonden hebben, 
die de toekomst belicht en ontsteekt, een poëzie die een wapen is in de 
mensenstrijd, een lichtbaak op hun weg. Ja, wij kunnen zeggen, bij het 
lezen van uw dichters, dat zij het vuur uitgevonden hebben! 

ARAGON 

(Vert. E. v. d. B.) 

ZELFKRITIEK 

I 
"Revoluties van de arbeidersklasse... kritiseren zichzelf voortdurend, onder· 

breken zichzelf voortdurend in hun eigen loop, keren terug tot de schijnbaar 
voltooide orde om opnieuw te beginnen, honen met onverzoenlijke grondigheid 
de onvolkomenheden, zwakheden en halfheden van hun eerste pogingen." (Kar! 
Marx: Achttiende Brumaire) 

11 

"Men vertelde mij (in Polen) dat de kwaliteit, in de Stalin-periode, opgeofferd 
werd aan de kwantiteit en de woonruimte aan monwnentaliteit. Maar Polen was 
een arm land met een reusachtige klasse van arme boeren, en de meedogenloze 
dictatuur van de laatste tien jaar boekte twee geweldige resultaten·. Zij bracht 
de indll8trialisatie op gang en verlichtte hiermee de druk op het land; en zij 
schiep een bewonderenswaardig scholenstelseL Er is nu al plaats voor elk kind 
van 7 jaar, en het zal binnenkort mogelijk zijn, voor ieder die de capaciteiten 
bezit, de middelbare school te volgen tot hun lee jaar. Zou een van deze beide 
resultaten mogelijk zijn geweest als Polen een westers stelsel van parlementaire 
democratie sinds 1945 had gehad? Als men eerlijk is moet men dit met "nee" 
beantwoorden, en daarom blijft dit opstandig, koppig, romantisch volk - ondanks 
zijn orgie van zelfkritiek- trouw aan het communistische regiem." 

R. H. CROSSMAN 
Labour-afgevaardigde in het Engelse Parlement 

(!New Statesman and Nation., 15 mei '156) 
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De kunstenaar als bondgenoot in de sociale strijd 

Onder bovenstaande titel is tot 11 juni een belangwekkende tentoon
stelling te zien, die door het NVV, ter ere van zijn 50-jarig bestaan, in 
samenwerking met het Stedelijk Museum te Amsterdam is ingericht. 

Nu is er sociale strijd geweest sinds het ontstaan der standen en klas
sen. Dat de maatschappelijke tegenstellingen het partijkiezen van de 
kunstenaars met het onderdrukte volk inhielden was echter niet altijd 
vanzelfsprekend. In de late middeleeuwen wordt in plaats van de kerk 
de adel de grote opdrachtgever voor de kunstenaars en het middelpunt 
van een nieuwe renaissancistische portretkunst. De ruige en fel geschil
derde boerentafrelen van Breughel kondigen in de 16e eeuw een 
nieuwe, meer nationale ontwikkeling in de Nederlanden aan. Het is 
jammer dat deze grote realist niet op deze tentoonstelling vertegen
woordigd kon zijn. Het zijn de koopmansstand en de burgerij, die in de 
80-jarige oorlog alle rechten en vrijheden op de kerk en de adel hebben 
veroverd. Hiermee begint de tentoonstelling. 

De realiteitszin, waarmee van der Valkert de armoede schiLdert rond
om zijn weldoende opdrachtgevers, de belangstelling en de liefde 
waarmee Adriaan van Ostade, van Vliet, Callot en anderen de hand
werkers, de bedelaars, de armen en de rijken schilderen en etsen is 
voor deze tijd revolutionair. Er zijn een paar uiterst gevoelige etsjes 
van bedelaars, die ons tonen hoe Rembrandt als geen ander in staat was 
deze realiteit op te voeren tot een drama. 

Een serie prachtige gravures, o.a. van Gillray en Hogarth verplaatsen 
ons naar het zich snel uitbreidende Engelse rijk rondom het eind van 
de 18e eeuw. We ontmoeten hier de Engelse burgerij in de personificatie 
van John Bull, uitgebuit door de adel. De gravures van Hogarth zijn 
van een wijze ironie, die niemand spaart. Een hoogtepunt zijn Gaya's 
etsen "Los disastres de la guerra", waarin hij bijna documentair en tot 
in de details optekent wat hij zag aan oorlogsellende. 

Er is een uitstekende keuze uit het werk van Daumier, Steinlen, 
Forain en andere Franse caricaturisten uit de tijd rondom de Parijse 
Commune. De caricàtuur is in deze tijd uitgegroeid tot het scherpe 
wapen van de arbeiderspers, met grote beheersing van het metier, 
slagvaardig en uiterst fel getekend - vooral bij Forain, van wie ik 
graag wat meer gezien zou hebben. Een nieuw element is de vertolking 
van de schoonheid van het dagelijks leven der arbeiders, o.a. door 
Daumier, Millet, en in ons land Josef Israëls, later door van Gogh en 
vooral ook Breitner. We vinden hier ook een bizonder fraaie kleuren
houtsnede van Steinlen, "De bleekster". 

De volgende zaal is gewijd aan de houtsneden van Frans Masereel, 
die zich vooral tegen de imperialistische oorlog en de massale uitbuiting 
richtte. Opvallend is de optimistische inhoud van zijn laatste werk, 
waarvan de krachtige, in 1954 vervaardigde houtsnede "Het appèl" 
kennelijk geïnspireerd is op de Wereldvredesbeweging. Het is overigens 
een bizonder genoegen, deze zo vaak gereproduceerde houtsneden en 
ook de etsen en steentekeningen van Käthe Kollwitz en Georg Grosz nu 
eens op ware grootte te zien. Een kabinet met Nederlands werk van 
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voor de eerste wereldoorlog bevat een aantal oorspronkelijke tekenin
gen van Albert Hahn, een tekening van Jan Toorop, een pastel van 
Chris Beekman en twee schilderijen van Van der Lek, waarbij een nog 
altijd fris en monumentaal doek over het havenbedrijf. 

De tentoonstelling eindigt tenslotte met een zaaltje Mexicaanse hout
sneden, met als voornaamste onderwerp de verdediging van de revo
lutie tegen de fascistische generaals. Deze prenten zijn van een grote 
beeldende, bijna decoratieve kracht. 

Het zal de bezoeker, die zich aan het einde van de tentoonstelling 
realiseert hoe de gestadige groei van de arbeidersbeweging samengaat 
met de solidariteit van de kunstenaars, interesseeren hoe deze ontwik· 
keling doorloopt tot in onze tijd. 

Alfred Mozer, die namens het NVV-bestuur de inleiding voor deze 
tentoonstelling schreef, tracht hierop een antwoord te geven. Terwijl 
de eenheid en de strijd van de arbeidersklasse overal- ook in ons land 
- toeneemt, constateert hij bij de moderne arbeidersbeweging "een 
zekere neiging tot verzadiging en daarna tot conservatisme" en daarbij 
een vergroting van de afstand tussen de kunstenaars en de arbeiders
beweging. 

Het mag dan waar zijn dat de armoede en de primitieve industrieën 
van vroeger als inspiratiebron voor de sociaal bewogen kunstenaar 
meer mogelijkheden boden dan de meer verhulde uitbuitingsvormen 
van tegenwoordig - met de strijd voor de vrede, tegen het gevaar van 
de atoombom en voor minder oorlogsuitgaven heeft de sociale strijd na 
de 2e wereldoorlog echter een veel algemener, politieker en voor de 
kunstenaars buitengewoon inspirerend karakter gekregen. 

En evenals Gaya's vlammend protest tegen de oorlog hadden enkele 
werken aanwezig kunnen zijn van de ontelbare kunstenaars die zich 
door hun kunst uitspraken over het probleem oorlog en vrede. Juist na 
de 2e wereldoorlog sloten vele kunstenaars zich aan bij de Wereld
vredesbeweging en er is dus sprake van een groeiend bondgenootschap. 
Waarom niet uit Frankrijk werk van Picasso (de "Guernica" dateert 
nog van vààr de 2e wereldoorlog) en Léger tentoongesteld, om alleen 
de twee bekendste te noemen, en uit Italië b.v. Guttuso? En waar bleven 
de jonge Nederlandse kunstenaars, b.v. Jef Diederen, Ger Lataster, 
Hans Bayens, Cor Basart en vele anderen, die zich zeker niet van de 
sociale strijd hebben afgewend? Door dezen niet te tonen doet men het 
beeld van de na-oorlogse ontwikkeling van de kunst geweld aan. 

Niettemin is de tentoonstelling zeer interessant. Men zal niet gauw 
wederom in staat zijn, zoveel vergelijkingsmateriaal bijeen te vinden op 
het gebied van het sociale conflict in de kunst. 

H. VISSER 

De Guernica V8Jl Picaaso zal deze maand voor het eerst in Nederl8Jld te zien 
zijn. Op 14 juli wordt het beroemde schilderij in het Stedelijk Museum te Arnster· 
dam voor het publiek toegaJlkelijk. 

424 



Boekbespreking 

GOUD EN SCHADUW 

drie opstellen over Rembrandt en zijn tijd . door Theun de Vries, 
H. L. C. Jaffé en Jaromir Sip*) 

,.Tezamen vormen deze opstellen een eerste poging Rembrandt in zijn leven en 
werk te zien als een kind van de tijd, die hem vormde en die de voorwaarden van 
zijn grootheid bood", zegt J. W. Havermans in zijn woord "aan de lezer". 

Een eerste poging is wellicht wat veel gezegd: de uitzonderlijkheid van Rem
brandt in de Hpllandse school is al heel vaak in verband gebracht met de min of 
meer contra-revolutionaire situatie in de Republiek. Hoe dit zij, het opstel van 
Theun. de Vries "de drie levenstrappen van Rembrandt van Rhijn" geeft een 
bizonder duidelijk beeld van de tegenstelling tussen de opstrevende en eerlang 
bevredigde burger-eerzucht, die zich noodwendig van het menselijke verwijderen 
moet omdat men niet zich in het goud kan slaan en tegelijk mens blijv·en kan, en 
het streven naar mensen-liefde, -vriendschap en -begrip, waarvan Rembrandt 
bezield was. 

Jaffé heeft in zijn stuk vooral de nadruk hierop gelegd, dat de pas verworven 
werkelijkheid, waar ieder vol van was, in beeld moest worden gebracht, zodat 
de schilderkunst van de 17e eeuw een rechtstreekse stimulans ondervond van de 
maatschappelijke verrijzenis. In zijn opstel "Rembrandt: het genie van zijn tijd" 
schenkt hij o.a. aandacht aan het portret, dat in de 15e en 16e eeuw bepaald een 
ander karakter droeg dan het in de 17 e eeuw zou gaan dragen. De schilder werd 
.,de vertolker tevens van de trots der overwinnende burgers". Maar nu die burgers 
regenten geworden zijn, ontstaat de kloof tussen heersende klasse en volk en 
wordt de taak der schilders weer een andere; de onbevangenheid bij de uitbeel
ding van de werkelijkheid verdwijnt. De kunst past zich aan bij de behoefte aan 
weelde en moet verkoopbaar zijn. Een is er die zich niet verkoopt: Rembrandt 
volhardt in humanistisch, ruig realisme. "Rembrandt bleef de mens schilderen en 
niet de patriciër". 

Interessant naast de stukken van twee Nederlanders is dat van de Tsjech 
Jaromir Sip, "de Nederlandse schilderschool en haar meesters", oorspronkelijk 
inleiding bij een boek met reproducties van Nederlandse schilders, die in het 
Nationaal Museum in Praag aanwezig zijn. Ook hij kenschetst de langzaam maar 
zeker intredende verandering van smaak, maar met de hoffelijkheid, zijn volk 
eigen, staat deze Tsjech minder critisch tegenover de ontwikkeling van de Hol
landse schilderschool, die in weerwil van alle verbastering toch haar bloei heeft 
te danken gehad aan de heftige impuls van een volk, dat een vrij volk wilde zijn. 

De illustraties zijn ten dele als toelichting bij de teksten bedoeld, en gelden 
overigens als verluchting; er zijn verscheidene gekleurd en ook die geven een 
indruk van het oorspronkelijk, al kan in dit opzicht nooit van een verwezenlijkt 
ideaal worden gesproken. Het stofomslag van Jack Bos is m.i. een bizonder geluk
kige combinatie van een Nachtwachtfragment en een prent, waarop men in het 
llcht aanschouwt wie de tijd in de zon heeft geplaatst, en in de schaduw de be
hoeftigen, die in het donker zijn gebleven. ,.Goud en Schaduw" is dan ook de 
samenvattende formule, die alles zegt, en in zijn beknoptheid reeds alls verklaart. 

• Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 1956, f 8.90. 
c. J. K. 
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TWEE LANDEN VAN BELOFTE? 

Bij het nalezen van materiaal, betrekking hebbende op de jongste ontwikkelin
gen in het Nabije Oosten, grepen wij ook naar het verleden jaar verschenen boekje 
van S. de Wolff. .. Voor het land van belofte", een ,.terugblik op zijn leven".1) 

Het is alleszins een korte bespreking waard, hoewel het als .. terugblik" allerminst 
geslaagd kan worden genoemd. In werkelijkheid heeft men hier te maken met een 
reeks pogingen tot studies over zaken, die in de opeenvolgende perioden van des 
schrijvers leven een bijzondere rol hebben gespeeld. Die dan vermengd werden 
met enkele herinneringen van persoonlijke aard. 

Het meest belangwekkend vinden wij nog zijn mededeling over de ontwikkeling 
van de arbeidersbeweging in het gebied van Sneek en zijn soms scherpe opmer
kingen naar aanleiding van bepaalde aspecten van de ontwikkeling der arbeiders
organisatie in de Amsterdamse diamantindustrie. Hier gaat het inderdaad om 
interessante bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging. 

Zodra de auteur zich op andere gebieden gaat bewegen,is het mis. Voor hem 
is niet de breuk met de Tribunisten het keerpunt in de Nederlandse sociaaldemo
cratische beweging ( 1909), maar het congres te Zwolle, toen na de verkiezings
overwinning van de SOAP beslist moest worden over de vraag, of zij al of niet 
ministerieel moest worden. Het voornaamste doel van deze .. theorie" schijnt te 
zijn, de betekenis der Tribunisten weg te redeneren. Trouwens, de afstotende 
vijandigheid waarmee hij Wijnkoop en dr Knuttel ,.afmaakt", duidt daar ook alop. 

Voor een belichting van de theoreticus kiezen wij hier echter zijn beschouwin· 
gen over het Joodse vraagstuk, die uiteraard in dit boek op de voorgrond staan. 

Daarbij kunnen wij vooraf de opmerking maken, dat de Wolff beter had 
gedaan zijn oude leermeester Kautsky, die hij niet genoeg kan roemen, trouw te 
blijven. Kautsky heeft in zijn tijd gezegd: ,.De Joden hielden op een natie te zijn, 
want een natie zonder grondgebied is ondenkbaar". Ons gaat het hier niet om 
een beoordeling van de staat Israël - p o 1 i t i e k e f e i t e n, zoals het bestaan 
van de staat Israël dient men te erkennen. (Alleen de Amerikanen en hun aanhang 
zondigen tegen deze stelregel, zie China). Het gaat hier echter om de hele schade
lijke theorie die reeds door het optreden van de voorgangers van de W olff, de 
Boendisten, in het begin van deze eeuw verwarring in de arbeidersbeweging 
brachten en die de W olff tot een absurd hoogtepunt voert. 

Kautsky (evenals trouwens Lenin) en zelfs de Oostenrijkse sociaaldemocraat 
Bauer stonden op het standunt, dat assimilatie voor de Europese Joden de enig 
juiste oplossing was. Dit betekende in de praktijk: verwerping van afzonderlijke 
,.Joodse" arbeidersbewegingen in de arbeidersbeweging. 

S. de Wolff echter acht zijn theoretisch denken ,.bevrucht" door de zojuist 
genoemde Bauer, wiens definitie van het begrip .. volk" luidde: .. Karaktergemeen
schap, voortspruitende uit lotsgemeenschap". S. de Wolff houdt blijkens zijn boek 
van "geintjes" (hij vertelt trouwens een kostelijk grapje, dat D. Wijnkoop zich 
eens met Loopuit veroorloofde). 

Mogen wij er dan ook twee maken? Ergens spreekt hij over .. het Joodse volk 
van Amsterdam". Hoeveel van die Joodse volkeren mogen er dan wel bestaan? 
Verder vertelt hij aan het einde van zijn boek hoe hij tijdens de oorlog in Palestina 
terecht kwam. Maar . . . ,.economische noodzakelijkheid" dreef hem terug naar 
Nederland. Dat als vele andere zaken noemt hij ,.noodlot". Maar zo'n woord 
verklaart niets. In elk geval niet hoe zijn theorie van de ,.lotsgemeenschap" met 
de ervaring te rijmen valt, die hij zelf heeft opgedaan. 

Tot welke absurditeiten de Wolff met zijn ,.theorie" komt onderstreept hij -
klaarblijkelijk argeloos - met de voorbeelden die ter ondersteuning moeten 
dienen. Bv wijdt hij hele bladzijden aan het feit dat prof Ph. A. Kohnstamm eens 

1) S. De Wolff, Voor het land van belofte. Ui tg. G. J. A. Ruys, 1955, f 8.90. 
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door Het Handelsblad werd aangekondigd als een man van ~,Duitse ongme 
terwijl prof. Banning de doodzonde begaan heeft, Kohnstamm eens aan te wrijven 
dat hij .,van oorsprong Jood" was (Kohnstamm was gedoopt). Ernstig roept de 
Wolff hem daarvoor tot de orde. Dient Banning, die zelf sociologie onderwijst 
en van de moderne (!) opvattingen toch op de hoogte moet zijn, niet te weten .,dat 
het Jodendom iets is, dat niet te verlaten is, dat al het water van de zee niet 
afwast"?! En hoe gelijk de marxistische theoreticus had, hoe weinig ook Kohn~ 
stamm aan de .,noodlotsgemeenschap" van het Joodse volk ontkomen kan, blijkt 
uit het feit dat een andere gedoopte Jood, Conrat in de E.N.S.I.E. aangekondigd 
wordt als .,Conrat, Max. eigenlijk Cohn". Ziedaar de bevestiging van juistheid 
van de theorie der .,lotsgemeenschap". En dit soort bakerpraatjes durft de W olff 
zijn lezers voor te zetten. In dezelfde verheven trant redenerende, constateren wij 
slechts dat zekerePhilipsin Eindhoven (nog familie van de Jood Marx ook!) er 
aardig in geslaagd schijnt te zijn, aan het .,noodlot" te ontkomen. 

Natuurlijk was de W olff het aan zijn reputatie als de enige nog levende marxist 
verschuldigd, een poging te wagen zijn noodlots~theorie met de theorie van het 
marxisme te verzoenen. Want de serieuze feiten, die hij aanhaalt, komen met zijn 
ideeën enigszins in botsing, heeft hij bemerkt. 

En die feiten zijn in groot getal over het boek uitgestrooid. Hij verwijt Abel 
Herzberg, dat deze in zijn .,Kroniek der Jodetivervolging", niet op de .,betekenis 
van de klassen binnen het Jodendom" heeft gewezen. Wat de W olff echter met de 
toevoeging .. - wat de e e n h ei d van het Jodendom niet uitsluit" bedoelt, 
ontgaat ons, tot onze spijt. Evenmin, hoe hij daarmee Ma:rx' stelling wil verzoenen, 
dat het einde van het kapitalisme ook de bevrijding van de Joden zal brengen. 

Hoe belachelijk doet zijn .,noodlots" ~theorie trouwens aan, wanneer hij haar 
met de feiten confronteren moet. Zo verklaart de schrijver, die de strijdbaarheid 
van de Joodse arbeiders in Amsterdam heel goed kende, dat .,onder de Joden (van 
Amsterdam) een sterke klassestrijd heerste" en dat men dus begrijpt hoe weinig 
de Joodse gemeente een sterke bindende organisatie kon zijn. Vanzelf! Zij werd 
en wordt door de bezittende Joden beheerst. Maar zo men het woord .,lotsgemeen~ 
schap" wil gebruiken, dan bestaat die volgens de W olff s eigen zeggen wel tussen 
de Joodse en niet~ Joodse arbeiders. Want juist als gevolg van de verbinding tussen 
hen werd volgens de W olff de Februaristaking mogelijk, die de .,enige zon~be~ 
schenen dag" tijdens de oorlog voor hem is geweest. 

In plaats van uit zijn eigen ervaringen de voor de hand liggende conclusies te 
trekken, houdt hij vast aan de .,twee~nationaliteiten"-theorie, nl. dat de Neder~ 
landse Joden (of de Joodse Nederlanders) zowel deel uitmaken van het Neder~ 
landse, als het Joodse volk. Dat noemt men de theoretische kool en geit sparen. 

Het beste doet men, zich van zijn kwasie~theoretische bespiegelingen niets aan 
te trekken. Want tenslotte zou men met de Bauer~eWolff theorie ook nog 
kunnen bewijzen dat de Israëliërs geen natie zijn. Of weet de W olff soms niet 
hóé zeer het geschiedkundige .,lot" van bv. de Oost~Europese en de Arabische 
)oden, die elkaar als immigranten in Israel ontmoetten, uit elkaar liepen en dien~ 
tengevolge ook hun .,karakter"? 

Zijn herinneringen, ontdaan van zijn theorieën, zal men dan verder met ge~ 
noegen kunnen lezen. 

F.B. 

DE BRAVE SOLDAAT SCHWEJK - III 

Nu Schwejk ten derde male besproken moet worden, moeten we deemoedig 
bekennen, dat hij ons in de luren heeft gelegd. Met zijn formidabele maar be~ 
rekende onnozelheid. Onze bespreking van het tweede boek .,Aan het front" 
beëindigden we met de aa11kondiging, dat Schwejk, de in het Oostenrijkse leger 
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ingelijfde Tsjechische soldaat, natuurlijk nog een keer in Russische krijgsgevangen· 
schap zou komen. Dat toch was het "oorlogsdoel" van de meeste Tsjechische 
soldaten, hoe dichter bij het front hoe veelvuldiger en luider het gesprek werd 
om over te lopen. 

Welaan, we hebben Schwejk toch nog onderschat. Alleen hem kon het gebeu· 
ren om als soldaat in het Oostenrijkse leger en op weg naar het Russische front 
in. . . Oostenrijkse krijgsgevangenschap te geraken. Hoe deze salto mortale mo· 
gelijk werd, door zo'n hele kleine Schwejk's vergissing, is als een spannende 
film, waarvan men de intrige niet mag verklappen op straffe van het plezier van 
anderen te bederven. Maar toch het feit, dat het bij Schwejk altijd anders loopt 
dan het behoort te lopen, vormt niet in de laatste plaats de kracht van Jaroslav 
Hasek's trilogie over de avonturen van de brave soldaat Schwejk gedurende de 
eerste wereldoorlog. 

Het is niet nodig om ten derde male Schwejk aan te prijzen noch te belichten, 
dat Hasek met zijn Schwejk een figuur in de wereldliteratuur introduceerde, dit 
daarom onvergankelijk werd, omdat deze simpele bondernepper in de sappigst 
denkbare volkstaal de eerste imperialistische wereldoorlog vervloekte, omdat zijn 
schepper de minste der minsten koos om een g·eheel volk zijn afschuw te laten 
uitschr·eeuwen tegen tirannie, bureaucratie, corruptie, wreedheid en officiële 
stompzinnigheid, toch al kenmerken van het kapitalisme, maar duizendmaal ver· 
hevigd in tijden van oorlog. 

Nu we alle drie boeken gelezen hebben - In het achterland, Aan het front en 
In krijgsgevangenschap - dwingt het laatste deel tot een nog groter respect voor 
Hasek' s aanklacht. Hij heeft wel zeer scherp gezien. Is het verzet tegen de oorlog 
onder de Tsjechische (en Hongaarse) soldaten schier elementair en van meet af 
aan aanwezig, omdat zij aan de zijde van hun eigen onderdrukkers - het Habs
burgse keizerrijk - tegen de Russen moeten vechten, voor wie ze eerder ge· 
negenbeid dan haat koesteren, met het voortschrijden van de oorlog valt de 
officierskaste uiteen. De voorwaarden daarvoor waren uiteraard aanwezig wijl ook 
de Tsjechische officier, hoe zeer gecorrumpeerd, voor een vrèèmde zaak de 
Tsjechische soldaten moest voortdrijven. Maar de confrontatie met de agressie· 
oorlog zelve was nodig om hem zijn positie te openbaren. En zo ontstaan duidelijk 
getekende officieren, die met elkaar steeds minder gemeen hebben. Aan de ene 
kant de officier, die aan alles gaat twijfelen en niet langer zuipt om te zuipen 
maar om de beroerdigheid te vergeten, aan de andere kant de steeds extremer 
verheerlijker van het oorlogsgeweld, de ellendeling naar beneden, de hielelikker 
naar boven. 

Jaroslav Hasek trekt nergens conclusies, zijn gehele Schwejk-ouvre is een 
conclusie. Doch samenhangend met het hierboven vermelde, wordt in het derde 
deel nog duidelijker dan in de twee eerste boeken, dat de kiem van de militaire 
nederlaag geboren wordt op het moment, dat de agressie-legers zich in beweging 
zetten: de soldaat, die voor een zaak vecht, welke vreemd is aan zijn meest 
wezenlijke belangen, is bij voorbaat verliezer. Aan deze innerlijke tegenstrijdig· 
held gaat de gehele imperialistische krijgsmacht ten gronde. 

En Schwejk zelf? Och, hij is boven alle kritiek verheven, deze volmaakte 
simulant, die altijd weer op zijn pootjes terecht komt. Schwejk was alle ingelijf~ 
en gepijnigde soldaten der Habsburgse legers tegelijk en daarom onvernietigbaar. 
Wie zou dit stuk optimisme niet in zijn boekenkast willen hebben? F.S. 

MAX LINGNER, ZIJN LEVEN EN WERK 
Bij het Verlag der Kunst in de D.D.R. verscheen een uitgave over Max Lingner, 

de Duitse kunstenaar die in het buitenland, in het bizonder Frankrijk, een veel 
grotJere bekendheid geniet, dan in zijn geboorteland. Het was namelijk Käthe Kol!· 
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witz, die Lingner aanraadde eens een jaartje in Parijs te gaan werken, beiden niet 
vermoedende dat het er meer dan twintig zouden worden. Het zat overigens Max 
Lingner in dat eerste jaar niet mee. Hij liep met zijn ontwerpen van uitgever naar 
uitgever, van redactie naar redactie, zonder resultaat. Als hij op het eind van zo'n 
dag zich moedeloos op een bank laat zakken, vindt hij daar een nummer van het 
blad ,.Monde". Op de binnenkant stuit hij op een artikel waarin aangetoond wordt 
dat het uit is met de kunst. Lingner windt zich er hevig over op en stuurt in ge~ 
broken Frans zijn commentaar aan de directeur van de "Monde", de directeur die 
niemand minder is dan Henri Barbusse. Weken gaan voorbij totdat Lingner een 
brief ontvangt van één regel: "Wanneer u er zo over denkt, kom dan met ons 
werken aan de "Monde"." Vanaf dit tijdstip begint Lingner de opmars naar de 
harten van de Franse arbeiders. Enige jaren lang vullen zijn proletarische teke~ 
ningen de voorkant van dit blad, tot de dood komt van Henri Barbusse en daar~ 
mee tevens het einde van de "Monde". 

Kort daarop belandt Lingner bij ,,1' Avant~Garde", het blad van de Franse Comm. 
jeugd, waarna het n~et lang meer duurt of de l'Humanité, het orgaan van de 
Comm. partij van Frankrijk, nodigt hem uit zijn bijdragen te geven aan dit grote 
dagblad. Hier komt hij tot volle produktie, zoals hij zelf zegt tot in het zeven~ 
voudige. Enkele duizenden tekeningen heeft hij gemaakt in die jaren en als in 
1939 de fascisten Max Lingner een verhoor afnemen, tonen zij hem een nauw~ 
keurige verzameling van zijn "zondenregister". Lingner belandt in een concentratie~ 
kamp. Hij weet te ontsnappen en sluit zich aan bij de Franse verzetsbeweging. 
1944: de fascisten zijn verslagen en Lingner' s tekeningen verschijnen weer in de 
l'Humanité. Tot in 1949 een paar bevriende journalisten met een foto~reportage 
terugkeren uit Berlijn. De aanblik van deze foto's beroeren hem zo zeer, dat hij 
besluit terug te gaan naar zijn geboorteland, samen met het Duitse volk de schuld 
te dragen en mee te helpen een nieuw en beter Duitsland op te bouwen. Het zou 
overigens weinig verschil maken waar Lingner werkt, hetzij in Frankrijk, in Duits~ 
land of waar ook ter wereld, want waar werkende mensen zijn, zal Lingner worden 
verstaan. Hij ziet de wereld met dezelfde ogen als de klassenbewuste arbeider 
en samen met hem strijdt hij met de middelen van de kunstenaar. Het socialistisch~ 
realisme is voor hem geen probleem; de bron van zijn werk vindt hij in de werke~ 
lijkbeid en de liefde voor de werkende mens. Alle afbeeldingen in dit boek zijn 
er van doortrokken, ze ademen alle de geest van optimisme en de zekerheid van 
de komst van een betere wereld. 

LEX JACHTENBERG 

"SCHONE SLAAPSTER, WORD WAKKER" 

Sinds de Nederlandse reactie met veel misbaar tracht te beweren, dat zij 
geroepen zou zijn om de vooruitgang en de beschaving in Nieuw~Guinea te bren~ 
gen, verschijnen er boeken en boekjes, die willen aantonen, dat de Papoea deze 
(uiteraard Nederlandse) "hulp" behoeft. Men wil dan aantonen dat Nederland 
"tot nu toe" zich niet veel aan Nieuw~Guinea gelegen kan laten liggen, maar dat 
thàns dat moment aangebroken is. Tussen de regels door valt er dan hier en 
daar wel een zin, die de werkelijke bedoelingen bloot geeft of een passage, die 
van onvervalste koloniale mentaliteit getuigt. Zo een boekje is nu ook "Nieuw~ 
Guinea - schone slaapster, word wakker", dat door Mr. Wentink uit zijn dag~ 
bladartikelen werd samengesteld en dat met wat aardige bijzonderheden over 
land en klimaat de "enorme mogelijkheden in dit gebied" wil bewijzen. 

Mr. Wen tink poneert, dat "het Christendom. . . alleen de grondslag kan le~ 
veren waarop deze natie wordt opgebouwd". Hoe die "opbouw" onder meer in 
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zijn werk gaat, blijkt uit een opmerking ov•er het drankmisbruik "De oude volks· 
zonde" van het drankmisbruik herleeft "door de import en door het voorbeeld 
van de blanke man. Op sommige plaatsen, waar de KPM 100 ton lading lost is 
er dertig, veertig, vijftig ton drank bij. De primitieve Nieuw~Guineer (!), die in 
de havens goed geld kan verdienen, maar niet altijd weet hoe hij het besteden 
moet, koopt al heel gemakkelijk bier of andere drank". 

Een ander veelzeggend thema in het hoekje is: "Zonder marine geen Nieuw· 
Guinea", waarbij - naast natuurlijk het medeleven met de matroos, omdat zijn 
eenzaam leven zo zwaar is - wordt vastgesteld, dat hij het eiland .,beschermt". 
Wát er op maritiem gebied gaande is, blijkt uit de niet oninteressante mededeling, 
dat men in Manokwari hard werkt aan een sleephelling voor schepen van 3500 
ton, waar het .,zelfs mogelijk zal zijn torpedobootjagers te herstellen". 

Mr. Wentink bracht een bezoek aan het reeds voor de oorlog beruchte Tanah 
Merah en Boven~Digoel en deelt en passant even mede: "Onder de 80 gedetineer· 
den bevinden zich 16 infiltranten, 20 politieke gevangenen en de rest gewone 
misdadigers. . . De politieke inwoners hebben zich schuldig gemaakt aan samen· 
spanning tot deelneming aan een opstand tegen het gezag en opruiing, hoofd. 
zakelijk op Biak en te Soreng". 

Om een politieke overtuiging - deelneming aan opruüng is zo een ruim 
begrip - zijn deze mensen klaarblijkelijk opgesloten, hetgeen niet zo verwon· 
derlijk behoeft te zijn als men op een andere plaats deze - overigens door schrij· 
ver kritische geplaatste - opmerking heeft gelezen over "de wetgeving, welke 
klakkeloos van Nederlands~Indië werd overgenomen en moet worden aangepast. 
De formele rechtspleging in een land, dat volgens een deskundige beter geschikt 
is voor een sheriff met een revolver". 

De volgende ontboezeming, die zo geheel in het kader van het beschaven der 
Papoea past, mag de lezer ook niet worden onthouden: ., Een moeilijk vraagstuk 
is hoe te voorkomen, dat er een intellectueel proletariaat ontstaat, hetwelk geen 
uitlaat krijgt voor zijn energie. Enerzijds tracht het goevernement de groei van het 
onderwijs wat af te remmen (!) en de leerstof zoveel mogelijk te doen aansluiten 
aan de behoeften van het volk. Anderzijds zal het middelen moeten zoeken om 
de bewoners in te schakelen in de opbouw van het land." 

Mr. Wentink maakt een serie nuchtere opmerkingen over het gebruik van 
Nederlands in Nieuw~Guinea. Er wordt nu Indonesisch gebruikt en hij ziet noch 
het nut noch de mogelijkheid van omschakeling op Nederlands. 

De in het boekje door hem beschreven schone slaapster zal zeker wakker wor· 
den. De sluimerende krachten van haar nationale zelfbewustzijn zijn nu reeds 
aanwezig, maar het ontwaken zal wel geschieden op een wijze, die Mr. Wentink 
niet zal hebben bedoeld. 

J. M. 

De conununisten zijn principiëel tegen sektarische bekrompenheid. Zij streven 
ernaar, de bestaande massabewegingen van allerlei soort en schakering te vereni· 
gen tot een anti-imperialistische stroom. In de strijd tegen de sociale onderdruk· 
king en tegen het kolonialisme, in de strijd voor vrede en democratie zal de hoop 
van alle onderdrukte volken zijn vervulling vinden, of dit volken van de Arabische, 
Aziatische of Latijns Amerikaanse landen zijn, en de hoop van alle werkers, hetzij 
katholieken of protestanten, aanhangers van het boeddhisme of van de islam. 

Nog nooit had de leuze van de eenheid zo'n grote en veelomvattende betekenis. 

D. T. SJEPILOW 
(20ste Congres van de CPSU) 
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Partijdocumenten 

COMMUNIQUE VAN HET DAGELIJKS BESTUUR DER C.P.N. 

Het Dagelijks Bestuur van de CPN heeft in zijn vergadering van vrijdag 15 juni 
de verkiezingsuitslag besproken. 

Het Dagelijks Bestuur is van mening, dat deze uitslag duidelijk weergeeft, dat 
het Nederlandse volk een Romme~regering afwijst. Er heeft in de massa een 
verschuiving naar links plaats gevonden. Deze verschafte stemmen~ en zetelwinst 
aan de Partij van de Arbeid. De Communistische Partij werd hierdoor in een 
aantal plaatsen versterkt, doch door een verlies van 12.000 stemmen in Noord~ 
Holland vertoont de landelijke uitslag een teruggang tegenover 1954. 

Het Dagelijks Bestuur van de CPN meent, dat de verkiezingsuitslag duidelijk 
aangeeft, dat het mogelijk is een regering te vormen, waarvan de Romme~krachten 
buitengesloten zullen zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor rust op de Partij van 
de Arbeid. 

Deze is thans aan haar kiezers verplicht tenmins•te de gedane beloften tot herstel 
van de geleide loonpolitiek, tot verbetering van de woningbouw en het onderwijs 
op kosten van het groot~kapitaal en andere wensen van de l'inkse kiezers te 
verwezenlij ken. 

De CPN is bereid haar hierbij •te ondersteunen. 

* 
Het Dagelijks Bestuur heeft tevens kennis genomen van het feit, dat thans ook 

in Nederland door verschillende bladen een tekst wordt afgedrukt, die volgens 
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de rede is, welke door de 
eerste secretaris van de Communistische Partij van de Sowjet~Unie, N. Chroests~ 
iow, op een besloten zitting van het Twintigste Congres dier partij is gehouden. 

Het valt onmiddellijk op, dat in deze tekst a1lerlei sensationele verhalen lniet 
meer ·terug te vinden zijn, die destijds vanuit Bonn als de "rede van Chroestsjow!' 
werden verspreid. 

Evenzeer springt in 't oog dat het uittreksel van deze tekst, dat vóór de veli
kiezingen door het agentschap Reuter aan de bladen verstrek·t werd, op tenden~ 
tieuze wijze verdraaid was. 

Het Dagelijks Bestuur kan niet beoordelen of de thans gebrachte publikatie 
:•:;n het Amerikaanse ministerie van BuUenlandse Zaken inderdaad cle rede van 
Chroestsjow is. Deze wordt, zoals bekend, door de Communistische Partij als 
huishoudelijk beschouwd en is niet gepubliceerd. 

Wel stelt het Dagelijks Bestuur vast, dat de in de publikatie van de USA 
genoemde feiten in hoofdzaak reeds in cle resolutie van het Parti}bestuur van 
JO april j.l. zijn vermeld en beoordeeld. 

15 juni. 
Het Dagelijks Bestuur der CPN. 
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Geen voedselgebrek meer in China 

Hoewel er nog veel in te halen vaJt, 
is de honger als massa-verschijnsel uit 
de C h i n e s e V o l k s r e p u b l i e k 
verdreven en dit ondanks voorspellin
gen van aanhangers der "overbevol
kingsleer", volgens wie dit een onmo
gelijkheid zou blijken. Uit de schat van 
gegevens over de ontwikkeling der hui
dige Chinese landbouw en veeteelt vol
gen er enkele: 

Begin 1956 waren er in China 46 % 
meer koeien en paarden, 72 % meer 
varkens en schapen dan bij de bevrij
ding van het kapitalisme ( 1949). Het 
land bezit thans een. netwerk van we
tenschappelijke fokkerijen, veeartsenij
kundige centra en staats-veebedrijvcn. 
In de lente van dit jaar zUn 2000 nieu
we landbouwkundige eentea gesticht, 
hetgeen het aantal op ruim 10.000 heeft 
gebracht; met juni van dit jaar zou elk 
der 16.000 distrikten zo'n centrum rijk 
zijn. 

In Hopei, de belangrijkste katoen
provincie, wordt 60.000 kg per ha 
kunstmest gebruikt tegen 23.000 kg in 
1955. Insektenbestrijdende middelen 
worden steeds meer in China zelf ver
vaardigd: in maart is in Joennan een 
fabriek geopend die dit jaar 2600 ton 
gaat leveren. 

In de provincie Heiloengkiang komen 
in 1956 750.000 ha nieuw land onder de 
ploeg, waarvan 72 % met tralüoren 
wordt bewerkt. Op langere termijn zul
len alleen. reeds in die provincie 6,6 mil
joen ha nieuwe grond in cultuur wor
den gebracht. 

Dit jaar zullen de dijken langs de 
Gele Rivier en langs de voornaamste 
gedeelten van de Jangtze en de Hoeai 
zelfs een vloed kunnen weerstaan, zo
als die minder dan éénmaal per eeuw 
voorkomt. In Hopei was het bevloeide 
oppervlak in 1955 ongeveer een miljoen 
ha, thans 1.900.000 ha. 

Door deze en dergelijke maatregele.n 
zijn. onder meer twee oogsten van 
tarwe en rijst mogelijk geworden in 
diverse gebieden, tegen vroeger één. In 
Szetsjwan is een bij bodem en klimaat 
aangepaste tarwesoort ontwikkeld, die 
35 dag·en eerder rijp is dan de normale 
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en gemiddeld 3800 kg per ha oplevert. 
Beslissend bij dit alles is ook de toe

nemende socialisering van de landbouw 
door de vrijwillige vereniging van boe
ren in produktie-coöperaties. 

Iets over Tsjechoslowakije en 

Nederland 

In T s j ec h o s l o w a k ij e werd anno 
1936 per hoofd ruim 80 kg bloem ver
bruikt, minder dan 27 kg vlees, 23,75 
kg suiker en 131 eieren. In 1953 was 
dat geworden: ruim 134 kg bloem, 36,5 
kg vlees, bijna 28 kg suiker en 161 
eieren. 

In Nederland daalde tussen 1938 en 
1953 over het algemeen het voedselge
bruik sterk, vooral wat betreft betere 
voeding. Het vleesverbruik per hoofd 
liep terug van 38,5 kg tot 35 kg, het 
eierverbruik van 143 tot 100 stuks. 

Sinds 1953 hebben in Tsjechoslowa
kije vijf prijsverlagingen plaats gehad, 
de jongste met ingang van april 1956. 
In 1955 werden per hoofd in Tsjecho
slowakije verbruikt: 137 l{g bloem, 
38,5 kg vlees, 32 kg suiker en 182 
eieren. 

Ook in Nederland is sinds 1953 het 
voedselverbruik enigermate omhoog 
gegaan, echter als uitvloeisel van een 
vergroot aantal werk-uren per gezin bij 
dalende koopl<racht van het gemiddel· 
de uurloon, terwijl in Tsjechoslowakije 
bij volledige werkgelegenheid het wer· 
kelijke uurloon gestadig stijgt. In ver· 
gelijking met 1953 werden in 1955 in 
Tsjechoslowakije 33 % meer kleren, 
37 % meer wollen stoffen., 91 % meer 
natuurzijden stoffen en 22 % meer 
schoenen en pantoffels aangeschaft. In 
1955 kochten de Tsjechoslowaken 44 
miljoen paar schoenen en pantoffels of 
3,3 paar per hoofd. Daarbij is de kwa
liteit van het Tsjechoslowaakse schoei
sel internationaal bekend. 

(Volgens schatting van het Neder
lands Centraal Bureau voor de Statis
tiel> was hier in 1955 het binnenlands 
verbruik aan schoeisel ongeveer 23 mil· 
joen paar of zowat 2 paar per persoon). 

d.L. 



tl'ij vestigen uw aandacht op 

werken van Hertolt Brecht 

DIE ERZIEHUNG DER HIRSE 
'0 blz. ingenaaid f 0.45 

FURCHT UND ELEND DES DRilTEN REICHES 
1S blz. ingenaaid f 0. ': 0 

HUNDERT GEDICHTE 
een bloemlezing uit het werk v1n .·'e rli,hrcr 

'21 blz. gebonden f 8.90 

THEATERARBEIT 

6 Aufftïhmngm des Berliner Emembles 

m dit werk \\'orden toneei-;Lukkcn '.JE !'.:echt en Hauptnuun 

uitvoerig geanalyseerd. 

alie problemen vJtl regie en tr>m:cl.·:p:·c·!kun't \1 orderJ tot 111 

details behandeld. 

een onontbeerliJk boek voor dien ·.i1e ;i .h voor c1e 

Brccht·opvotringen in het hitzo•~ 'er ut \Uur bet ronreel in 

her algemeen i ut cresscrcn. 

meer dan 2 ()() foto's Cil <1 n. \ ; c i! i rhtl :t: ie·; 

1\l blz. gcbondé<1 f i) 

;tit z·oorraad lel'erbaar door 

boekhandel PEGASUS 
Leid.Jtltraat 25. IÎ71J·,terdam 



deze maand verschijnt 
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romanJ geschreven 

door een J J insider' 'J 

over het leven van 

mensen die zich 
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meest brute 

koloniale geweld 

moeten verdedigen. 

het grote huis door MOHAMMED ma 
een enorm en overvol woongebouw (dar 
sbibar = het grote huis), zoals er zovele 
zijn in de algerijnse steden; dan de ergste 
honger, de voortdurende onzekerheid, 
maar ook saamhorigheidsgevoel, liefde en 
het geluk van een ontvangen geschenk 
(vooral als het iets eetbaars is), vormen 
met elkaar het patroon van het dagelijks 
bestaan van die mohammedaanse arbei
dersfamilies, die vcrborgen voor het oog 
van de meeste vreemdelingen, leven. 
Omar, de kleine hoofdpersoon uit dit 
verhaal, de hongerige jongen uit een va
derloos gezin, is meer dan alleen maar 
een toeschouwertie en slachtoffer van de 
armoede. Juist door het lijden, juist onder 
het geweld, maar ook door liefde, komt 
hij tot;, het ont~ekken van de ware aard 
van ZIJn o1ngev1ng. 

Mohammed Dib heeft met zeer eenvou
dige, maar meesterlijk gehanteerde mid
delen, een beeld geschetst van het leven 
van arbeidersgezinnen in een algerijnsc 
stad. Hij heeft al het "romantische" en 
"exotische", door een klein jongetje te
ruggebracht tot de harde werkelijkheid 
van mensen die zich wanhopig verzetten 
tegen een totale ondergang in onverschil
ligheid en fatalisme. 

Met het uitbrengen van de nederlandse 
vertaling van deze roman, in Frankrijk 
verschenen bij "Editions du Seuil", hopen 
wij een bijdrage te leveren tot beter be
grip van de achtergronden van de hui
d i ge situatie in Algerije. 
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16e jaargang no. 8 augustus 1858 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-Ienihisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

NAAR HET ACHTTIENDE CONGRES 
VAN DE CPN 

In de afgelopen maanden is er door agressieve Amerikaanse kringen 
een groots opgezet offensief ontwikkeld tegen het Communisme, tegen 
de Communistische partijen. 

Deze campagne had een tweeledig doel: aan de ene kant diende zij 
om een verbitterde poging te doen de zich doorzettende internationale 
ontspanning te verstoren en opnieuw de sfeer van koude oor1og te doen 
opleven. 

Anderzijds, om bij de a.s. presidentsverkiezingen het Amerikaanse 
volk te kunnen doen geloven, dat de politiek van kracht een succesvolle 
politiek is geweest en dat die krachten, die deze politiek willen door
zetten, bij de a.s. verkiezingen daarom de stemmen van het Ameri
kaanse volk verdienen. 

Het eerste oogmerk trachtten de Amerikaanse propagandadiensten te 
bereiken, door de aandacht af te leiden van de werkelijke inhoud van 
het 20ste Congres van de C.P.S.U., tot uitdrukking komend in de 
conclusies en besluiten t.a.v. de internationale politieke toestand en in 
de verslagen over de bereikte resultaten van de socialistische economie 
en haar nieuwe grootse taken. 

De reactionaire krachten in de wereld kozen als uitgangspunt voor 
hun activiteiten het vraagstuk van de critiek op pgt. Stalin. Zij pro
beerden met hun "berichtgeving" de Sowjet-Unie met haar consekwente 
vredespolitiek te isoleren van de honderden miljoenen mensen, die 
deze vredespolitiek toejuichen en van hun regering eisen, om een zel:llde 
politiek van onderhandelen er tegenover te stellen. 

Zij probeerden tweedracht en wantrouwen te zaaien tussen de com
munisten internationaal, door op kunstmatige wijze allerlei tegenstel
lingen te construeren. Daarenboven wilden zij ,splitsing en twijfel 
zaaieninde Communistische partijen zelf, om die uit te schakelen als 
de krachtige, initiatiefrijke bezielers in de strijd voor de vrede en de 
nationale zelfstandigheid. 

De agressieve, reactionaire krachten, die moeite noch geLd gespaard 
hebben, zijn hierin niet geslaagd. Zij hebben de krachten van de 
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communistische beweging voor de zoveelste maal onderschat. Opnieuw 
hebben zij hun tanden stukgebeten op de beginselen van het Communis
me. Want de wereldbeweging van het Communisme staat onwankelbaar 
in de strijd tegen het kapitalisme. Na het 20ste Congres van de 
C.P.S.U. is zij deze strijd zelfbewuster en krachtiger tegemoet getreden. 
Want dit 20ste Congres was het Congres van het zegevierend ten einde 
brengen van een historisch tijdvak: de opbouw van het Socialisme in 
één land. 

Nu is het Socialisme een wereldstelsel geworden en is het politiek, 
economisch, militair en cultureel onaantastbaar. 

Maar deze nieuwe fase in de ontwikkeling van de strijd voor het 
Socialisme stelt ook nieuwe taken aan de communistische partijen. 
Voorop de taak, om nieuwe wegen die mogelijk en ook noodzakelijk 
zijn, naar het Socialisme in eigen land te vinden. 

Verder de taak om, naast de grote en onverbrekelijke solidariteit met 
de socialistische landen en met de wens om uit de ervaringen van de 
socialitische opbouw in die landen te willen leren, een juiste en verant. 
woorde positie in te nemen t.a.v. de gebeurtenissen en de ontwikkeling 
in die landen. 

Het is onmogelijk verantwoordelijkheid te dragen of te nemen voor 
alles wat in de socialistische landen gebeurt of kan gebeuren bij de 
opbouw van het socialisme. Die opbouw geschiedt op basis van de 
gemeenschappelijke theorie van het marxisme-leninisme, toegepast op 
de concrete nationale verhoudingen en maatschappelijke omstandig· 
heden. 

Het is duidelijk, dat daarbij vele positieve ervaringen zijn opgedaan, 
maar dat het eveneens niet kan uitblijven, dat men bij het doorvoeren 
van zulk een gigantische maatschappelijke omvorming, ook negatieve 
resultaten boekt als gevolg van fouten of verkeerde inzichten. Die 
fouten zijn dan niet het gevolg van het socialistische systeem, maar van 
de verkeerde toepassing van de theorie. 

Het is begrijpelijk, dat de tekortkomingen in het werk, de fouten en 
gebreken die in een bepaald land bij de opbouw van het socialisme 
worden gemaakt, niet alle partijen kunnen worden aangerekend. 

De vervulling van die taken: het uitwerken van de standpunten en 
ontwikkelingswegen naar het Socialisme - in de nieuwe periode van 
het Socialisme als wereldstelsel - zijn vraagstukken van ongemeen 
·belang voor de arbeidersklasse in de gehele wereld. 

De kapitalistische propagandadiensten pogen de volkeren wijs te ma· 
ken, dat we een nederlaag of een fiasco van het Socialisme beleven, in 
werkelijkheid staan we aan het begin van een nieuwe ontwikkelings· 
periode van het Socialisme, die alle resultaten van de eerste periode 
ver achter zich zal laten. 

Voor het vaststellen van de richtlijnen voor het werk in de naaste 
toekomst, op grond van de nieuwe ontwikkeling, heeft het Partijbestuur 
van de C.P.N. het Congres vervroegd bijeengeroepen, omdat de bete· 
kenis van de besluiten die genomen moeten worden door de Partij zo 
groot is, dat bij de besluitvorming de gehele Partij moet worden be
trokken. 

Het besluit van het Partijbestuur, genomen tijdens de zitting van 
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23, 24 en 25 Juni j.l. voor het bijeenroepen van het Congres, was dan 
ook een belangrijk besluit. 

De strijd in Nederland 
Ook in ons land barstte de anti-communistische campagne in volle 

hevigheid los, zoals op de zitting van het Partijbestuur terecht werd 
geconstateerd. 

Wie deze actie inspireerde bleek op verrassend heldere wijze uit een 
artikel in de "New York Times" van 23 Juni j.l. 

Dit leidende orgaan van de Amerikaanse kapitalisten publiceerde een 
opvallend artikel, waarin gezegd wol'dt, dat het de taak van de "vrije 
wereld" (bedoeld is de kapitalistische wereld) is, om "het prestige en 
de invloed van het Communisme te schaden en voor dit doel de rede
voering van Chroestsjow over de gevolgen van de persoonsverheer
lijking als munitie te gebruiken." 

De "New York Times" fungeert hier openlijk als opdrachtgever van 
de Amerikaanse propagandadiensten aan de pers van de zgn. "vrije 
wereld". 

Dit wetende zien we, dat de pers in Nederland zich heeft beijverd 
om deze taak te volbrengen, zowel het blad "Trouw" en de "Volkskrant" 
als "Het Vrije Volk" en de "Groene Amsterdammer". 

Men mag zich daarbij niet laten misleiden en denken, dat deze 
berichtgeving een weerspiegeling is van de openbare mening. Integen
deel, deze haatcampagne tegen de Sowjet-Unie en de Communistische 
partijen - in ons land de C.P.N. - had de bedoeling de openbare 
mening te vervormen en de C.P.N. te isoleren van het volk, in het 
bijzonder van de arbeidersklasse. Het voortdurend ageren en verdoemen 
van het Communisme is er op gericht om de invloed van de Commu
nistische Partij aan te tasten, maar met de uiteindelijke bedoeling de 
positie van de arbeidersklasse te verzwakken ten voordele van het 
grote kapitaal. 

Daarom speelt het optreden van de rechtse leiders van de P.v.d.A. 
en de redactie van "Het Vrije Volk" de reactie, in het bijzonder de 
Amerikaanse reactionaire kringen, in de kaart. Terwijl zij in hun pro
paganda voortdurend zeggen de belangen van de gewone man te willen 
behartigen en naar socialisme en demokratie te streven, komen ze in 
de praktijk van de politieke strijd terecht in het kamp van Foster 
Dulles. 

Foster Dulles is geen "gewone Man", geen socialist en geen democraat, 
maar een kapitalist met kapitalistische belangen, die hij naar zijn ver
mogen dan ook behartigt. Foster Dulles onderhoudt nauwe betrekkin
gen met de multi-miljonair Rockefeller, zoals blijkt uit het feit, dat 
Foster Dulles o.a. directeur is van de "International Nickel Company 
Co.", één van de trusts, die door de "Rockefeller Chase Bank" wordt 
gecontroleerd. 

Hoe het bedrijven van een bepaalde buitenlandse politiek - in dit 
geval die van de voorbereiding van een nieuwe wereldoorlog - samen
valt met de persoonlijke belangen van de kapitalisten zoals Foster Dul
les zelf, blijkt daaruit, dat door de oorlog in Korea de winsten van 
bovengenoemde trust zijn gestegen van 32.252 miljoen dollar in 1949 tot 
228.915 miljoen dollar in de eerste negen maanden van 1952. 
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In diezelfde periode werd in Nederland een consumptiebeperking in
gevcoerd om verhoging van de bewapeningslasten te kunnen doorvoeren. 
Voor "het behoud van de vrijheid" was het motief; de feiten laten echter 
zien, dat het ging om de wapenfabrikanten hoge winsten te bezorgen. 

Neen, de belangen van het Nederlandse volk zijn niet in overeenstem
ming met de belangen van de Amerikaanse miljardairs. Daaruit volgt, 
dat leiders van politieke partijen en redacties van kranten, die de 
politiek van deze miljardairs uitvoeren of verdedigen, evenmin han
delen overeenkomstig de belangen van het volk, maar in strijd met die 
belangen. De anti-communistische houding van de rechtse leiders van 
de P.v.d.A. leidt in de armen van het imperialisme. 

De conclusie wordt gerechtvaardigd door de instemmende uitspraak 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, 
gedaan op 15 Januari 1948, waarin wordt gezegd "dat de socialisten 
derhalve tot de sterkste bolwerken tegen het communisme in Europa 
·behoren." 

Daarom lijkt ons de houding van de rechtse leiders van de P.v.d.A. 
niet aannemelijk voor de sociaal-democratische arbeiders, omdat die 
houding strijdig is met hun belangen. Die houding immers is gericht op 
de instandhouding en verdieping van de vel'deeldheid van de arbeiders
klasse, terwijl eenheid geboden is voor het bereiken van resultaten in 
de strijd tegen de grote ondernemers. 

Terecht schrijft de voormalige P.v.d.A. minister H. Vos in een brochu
re "De maatschappij verandert": "In de strijd van de arbeidersklasse 
tegen het kapitalistische systeem speelt het aantal een grote rol, omdat 
de enige kracht van de proletariërs bestaat in hun gezamenlijke strijd." 
(Uitgave N.V. Arbeiderspers 1937, blz. 14. Het cursief drukken van het 
woord gezamenlijk gebeurde door de schrijver.) 

Evenals toen ligt ook nu de kracht van de strijd tegen de reactie in 
de eenheid van de arbeidersklasse. Toetssteen voor de ernst en toe
wijding waarmee functionarissen in de arbeidersbeweging de belangen 
van de arbeidersklasse dienen, is de bereidheid om de eenheid te be
vorderen. 

Het Partijbestuur van de C.P.N. wil alles doen om dit vraagstuk 
dichter bij zijn oplossing te brengen en het komende Congres zal zeker 
nieuwe bijdragen leveren, die de ontwikkeling naar de eenheid zullen 
bevorderen. 

V oor een linkse regering 

Eén ding staat daarbij vast, namelijk dat dit vraagstuk een zaak van 
actieve strijd is. Strijd voor de politieke en economische belangen van 
de arbeidersklasse, strijd tegen de scheurmakers en verdeeldheid
brengers. 

Om die strijd voor de belangen van de Nederlandse werkers doel en 
richting te geven, gaf het Partijbestuur van de C.P.N. de nieuwe leuze 
"Voor een linkse regering" uit. 

De verwerkelijking van deze leuze is mogelijk door het terugdringen 
van Romme bij de laatst gehouden parlementsverkiezingen. Dit is lo
gisch de volgende stap om de linkse vooruitgang in ons land verder te 
ontwikkelen. 
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De conclusie van de partijbestuULszitting van 23, 24 en 25 Juni j.l. 
namelijk, dat de stemmenvooruitgang van de P.v.d.A. zich tegen de 
wens en de politiek van een aantal leiders van die partij heeft vol
trokken, wordt bevestigd door de gang van zaken bij de kabinets
formatie. 

In plaats dat deze kahinets:Uormatie gestoeld wovdt op de uitspraak 
van de kiezers en er een pmgram wo~dt opgesteld, dat overeenstemt 
met de wensen van de kiezers, wordt er binnenskamers geconfereerd 
over de vraag, wat er nog te redden valt van de plannen der reactie, 
plannen, die reeds klaar lagen voor de 13de Juni en waar de kiezers een 
streep door heb ben gehaa1d. 

Daarom kwamen bij de kabinetsformatie niet als eerste problemen 
die behandeld dienden te wo11den het vraagstuk van het levenspeil, de 
loonsverhoging en het tegengaan van prijsstijgingen aan de orde, vraag
stuk~en van het volk dus, maar werd als eerste de belangen van de gro
te ondernemers, de bewapening,skosten en de huurverhoging aan de 
orde gesteld. 

Romme en zijn geestverwanten geven de strijd niet op en pogen de 
P.v.d.A. te chanteren. Alleen de actieve deelname van het volk kan 
daaraan een einde maken. Indien de P.v.d.A. en de kabinetsformateur 
Dr. Drees de consekwentie wil trekken uit de verkiezingen, dan kan zij 
dit doen door een regeringsp:r:ogram openbaar te maken, waarin een 
aantal programpunten zijn opgenomen, die overeenstemmen met de 
belangen van het volk. Dan zal het de rechtse partijen moeilijk vallen 
hun reactionaire doeleinden na te blijven streven, want zij zullen stoten 
op de tegenstand van hun eigen kiezers. Het initiatief zal bij links zijn 
en rechts zal nog verder worden terug gedrukt. Het is de verdienste van 
de C.P.N., dat zij de weg wijst en de eerstvnlgende stap aangeeft in de 
strijd tegen de Romme-reactie. Zij toont daarmee de voorhoede van 
links Nederland te zijn. 

Om de beweging voor een linkse regering tot ontwikkeling te brengen 
zal veel activiteit van de Communisten en hun sympathiserende ka
meraden worden vereist. 

Veel en geduldige overtuigingsarbeid moet worden verricht, waarbij 
onderscheid moet worden gemaakt tussen een aanal leiders en de leden 
en aanhangers van de P.v.d.A. Er bestaat een afgrond tussen het 
handelen van Dr. Drees bij de kabinets:f:1ormatie en de verwachtingen 
en verlangens van talloze arbeiders en andere werkers. 

De leuze en de actie "Voor een linkse regering" gaat door ook 
na het tot standimmen van een niet-linkse regering. Die actie moet 
en kan doorgaan, omdat zo'n regering in de komende vier jaar 
zoveel spanningen en moeilijkheden te doorstaan zal krijgen, dat 
ze waarschijnlijk voor het einde van haar zittingsperiode zal moeten 
verdwijnen. De politiek van de Romme-reactie klopt niet met de ont
wikkeling in de wereld en met die in ons land. Door de kracht van de 
internationale ontwikkeling naar vrede en ontspanning en de wil en 
activiteit van het Nederlandse volk, zal die politiek terzijde worden 
geschoven. En met die politiek de dragers daarvan. 

Verbinding met de massa 
De ongerustheid in de kringen der ondernemers over de ontwik-
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keling van een toenemende ontevredenheid van de arbeiders vinden we 
duidelijk uitgedrukt in het "Handelsblad" van 13 Juli jl. Het blad merkt 
in een beschouwing over de vakbeweging op: "De stakingen in de 
bouwnijverheid hebben evenwel bewezen, dat de kloof tussen leiders 
en geleiden diep en moeilijk overbrugbaar is. Voor de zoveelste maal 
hebben de leiders der "erkende en representatieve" bonden moeten er
varen, dat zij in kritieke ogenblikken hun vat op een deel der leden
massa verloren hebben." 

Naast het hier gesignaleerde kunnen onze lezers nog tientallen grote 
en kleine uitspraken van gelijke strekking toevoegen. Toch mag men 
zich er niet toe laten verleiden, om deze ontwikkeling als een spontaan 
proces, dat in de natuur der dingen ligt, te beschouwen. Natuurlijk 
reageert de arbeidersklasse op de handelingen van de reactie, ook al 
zouden wij als partij niets doen. Klassestrijd bestaat ook zonder ons. 
Zij is niet kunstmatig in het leven geroepen, maar vormt een levende 
bewegingskracht in de maatschappij. Het is de taak van de Communis
ent, deze strijd te beïnvloeden, en te leiden, om de positie van de ka
pitalisten te verzwakken en die van de arbeiders te versterken. Daarom 
moet in de strijd voor een linkse regering veel overtuigingsarbeid wor
den verricht. Deze propaganda zal in zijn uitwerking tientallen malen 
sterker zijn wanneer zij gevoerd wordt door communisten, die een nauw 
en levend contact hebben met het volk. Dit vraagstuk van de verbin
ding met het volk is van beslissende betekenis voor de versterking van 
de invloed van onze Partij. 

Het achttiende Congres van de C.P.N. zal dan ook zeker aan dit 
vraagstuk grote aandacht wijden en grondig de ervaringen nagaan van 
de afgelopen jaren, om daaruit conclusies te kunnen trekken voor het 
werk en de strijd in de naaste toekomst. Willen wij in ons land de ont
wikkeling naar links op beslissende wijze verder opstuwen en bevor
deren, dan moeten wij een hecht en duurzaam contact vestigen met die 
delen van het Nederlandse volk, die links staan, in het bijzonder met 
de sociaal-democratische arbeiders. Dat kan alleen, door zorgvuldig het 
front te bestuderen, waar de belangen van de reactionaire krachten 
stoten op die van de democratische krachten. Dat vindt o.a. plaats op 
het gebied van de lonen en arbeidsverhoudingen, dus op het terrein 
van de vakbeweging. Eveneens bij de agrarische vraagstukken en de 
belangen van de plattelandsbevolking. Ook bij het onderwijs en de 
woningbouw. Daar liggen voor ons de ontmoetingscentra met de men
sen die links en democratisch denken. Door actief mee te werken met 
die krachten voor de verwezenlijking van die democratische doelstellin
gen zullen wij tevens in staat zijn hen te overtuigen wie hun vrienden 
en wie hun vijanden zijn. Op basis van een hechte samenwerking in de 
strijd voor de directe belangen zullen wij velen kunnen winnen voor de 
strijd voor vrede, nationale zelfstandigheid, democratie en een beter 
leven. 

H.V. 
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VERSTERKT DE EENHEID VAN DE 

ARBEIDERSKLASSE IN DE STRIJD VOOR 

DE VREDE 

door Paul de Groot 

Sinds het ontstaan van de arbeidersbeweging heeft het proletariaat 
de strijd tegen de oorlog als een van zijn belangrijkste taken beschouwd. 
En dit is volledig te begrijpen. Voor de imperialisten is de oorlog de 
voortzetting van hun imperialistische politiek. De arbeidersklasse heeft 
er altijd naar gestreefd de oorlog te verhinderen en de vrede te hand
haven. 

Op het ogenblik is de arbeidersklasse de beslissende kracht in de 
strijd voor het voorkomen van een nieuwe oorlog. 

Natuurlijk, de verdediging van de vrede is een zaak van alle vrede
lievende mensen, tot welke klasse zij ook behoren. Maar dit neemt niet 
weg, dat de arbeidersklasse is geroepen en in staat om in de strijd voor 
de vrede de meest konsekwente en actieve rol te spelen. Sinds lang is 
de arbeidersklasse zich bewust van de betekenis van zijn rol in de strijd 
voor de vrede. De arbeidersklasse is echter, in weerwil van zijn reeds 
in die tijd aanzienlijke kracht en georganiseerdheid, niet in staat ge
weest de eerste wereldoorlog te voorkomen. Ook heeft hij het Hitler
fascisme niet kunnen verhinderen de tweede wereldoorlog te ont
ketenen. 

De socialistische partijen, die gevolgd we:vden door de meerderheid 
van de arbeidersklasse in de Europese landen, weigerden een gemeen
schappelijk front tegen Hitier te vormen. De volkeren hebben deze 
tragische fout met grote offers moeten betalen. 

In de periode die voorafging aan de tweede wereldoorlog, beschikte 
de arbeidersklasse over een machtig steunpunt als de Sowjet-Unie, die 
een actieve en konsekwente vredespolitiek voerde. In de huidige tijd 
bestaat er een geheel socialistisch wereldstelsel, dat een vredespolitiek 
voert op een steeds grotere schaal en op grondslag van een zich uit
breidende ervaring, waarbij het steunt op voortdurend toenemende 
morele en materiële krachten. Naast dit socialistische stelsel breidt 
zich de vredeszone uit, een zone van staten die niet deelnemen aan 
militaire blokken. 

Thans is de wereld een periode ingetreden, waarin het behoud van 
een duurzame vrede een reële mogelijkheid is geworden en geen droom 
meer, zoals het in vroeger tijden was. 

Voor het verwezenlijken van deze mogelijkheid is op dit ogenblik 
de eenheid van de arbeidersklasse in de strijd voor de vrede nood
zakelijk. Het gaat daarbij om de eenheid van actie in de strijd voor de 
vrede van de socialistische en communistische partijen, daar waar deze 
eenheid niet bestaat. Ongelukkigerwijs treden enkele socialistische lei
ders hiertegen op met een reeks bezwaren. 
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Dit artikel beperkt zi~h hij de behandeling van dit vraagstuk tot de 
toestand in Nederland. 

De Partij van de Arbeid spreekt over haar streven om de oorlog te 
verhinderen en een vermindering van de internationale spanning te be
voDderen. Terzelfdertijd zeggen haar leiders in strijd met de duidelijk 
waarneembare feiten, dat de Sowjet-Unie de oorzaak is van de inter
nationale spanning en de oorlogsdreiging. 

Het is duidelijk, dat zij deze bedachte "bedreiging van de zijde der 
Sowjet-Unie" nodig hadden om hun ondersteuning van het Atlantische 
pact, de Westeuropese Unie en de henbewapening van West-Duitsland 
te rechtvaardigen. Onder hetzelfde voorwendsel waren de vertegen
woordigers van de Partij van de Arbeid in de Socialistische Inter
nationale de en i g e n die stemden tegen de resolutie over de ont
wapening, welke op de laatste zitting van de Internationale werd aan
genomen. 

De werkers overtuigen zich er echter aan de hand van de concrete 
feiten steeds meer van, dat de USSR en de landen van het socialistische 
kamp een volhardende strijd voeren voor het vermuideren van de t 
internationale spanning en voor een duurzame vrede. Als resultaat f 
van de inspanningen van de vredelievende volkeren zijn er reeds zekere l 
successen geboekt bij de vermindering van de internationale spanning, 
die tegelijkertijd tot uiting kwam in een groei van de kracht en de 
invloed van de communistische partijen. Zij werd begeleid door de 
mislukking van de politiek "vanuit de posities van kracht", die gevoerd ! 
wordt door de Verenigde Staten. 

Wat kan nu de zogenaamde onvermijdelijkheid van verdere "Atlan
tische militaire inspanningen" rechtvaardigen? De belangen van de 
werkers in ieder geval niet. 

Wat is de slotconclusie van de argumentatie, die naar voren wordt 
gebracht door de leiders van de Partij van de Arbeid? Haar conclusie 
is, dat de bewapeningswedloop leidt tot een vermindering van de inter
nationale spanning (?!). Maar dit is in strijd met alle logica. Bewa
peningswedloop leidt tot oorlog! Dat is een stelling, die sinds vele jaren 
als juist wordt erkend, ook door de socialistische arbeiders. Jammer 
genoeg is deze stelling ook herhaaldelijk onderstreept door de histori
sche gebeurtenissen. 

Juist de bewapeningswedloop schept een voortdurende spanning. Na
tuurlijk is het thans, nu de krachten van de vrede zich hebben versterkt, 
onmogelijk de oorlog als een fatale onvermijdelijkhetd te beschouwen, 
maar het is ook niet mogelijk de ogen te sluiten voor het oorlogsgevaar, 
vooral in een tijd, dat er niet alleen kanonnen, maar ook waterstof
hommen bestaan. 

Juist ontwapening, verbod van waterstof- en atoombommen en in 
eerste aanleg beëindiging van de proeven met deze wapens zouden 
kunnen leiden tot een verdere internationale ontspanning en een ver
mindering van de dreiging van een nieuwe oorlog. 

Het verbod van kernwapens en de beëindiging van de proefnemingen 
met deze wapens is vooral in overeenstemming met de humanitaire 
geest, waarvan de arbeidersbeweging en daaronder ook de sociaal
democratische massa's, steeds doordrongen is geweest. Er zijn mensen, 
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die in politiek opzicht rechts van de Partij van de Arbeid staan, maar 
die niettemin optreden voor het verbod van het atoomwapen. 

De leiders van de Nederlandse sociaal-democraten zeggen, dat de 
herbewapening van West-Duitsland een "factor voor vrede en collec
tieve veiligheid" zou zijn. 

Brede kringen der Nederlandse socialisten hebben echter historische 
ervaring, die laat zien wat het Duitse militarisme betekent. Zij hebben 
dit aan den lijve ondervonden. Voor 1940 onderschatten zij de dreiging 
van het Duitse fascisme. Maar toen de Duitse legers ons land binnen
vielen, werd het duidelijk, dat de anti-fascistische socialisten en de 
communisten wapenbroeders zijn. En dat de Sowjet-Unie de natuur
lijke bondgenoot van Neder land is. 

Men zou denken, dat de les van 1939-1940 voldoende is om niet in 
de fout van voor de tweede wereldoorlog te vervallen. 

Wij zijn van mening, dat een ernstig en vriendschappelijk onderzoek 
van de vraagstukken der gemeenschappelijke strijd voor de vrede door 
socialisten en communisten voorwaarden kan en moet scheppen voor 
eenheid van optreden. 

In het vraagstuk van de vrede benaderen onze posities elkaar het 
meest. De gemeenschappelijke strijd voor de vrede schept een rus
tiger atmosfeer, die het zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing 
van andere pro biemen bevordert. 

De Communistische Partij van Nederland heeft in 1952 een ontwerp
beginselprogram opgesteld, waarin wordt gezegd, dat ieder volk langs 
zijn eigen weg naar het socialisme gaat, een weg die bepaald wordt door 
de politieke, economische en culturele ontwikkeling van de betreffende 
natie. 

In het program wordt gesproken over de mogelijkheid om in ons land 
naar het socialisme over te gaan door de alzijdige uitbreiding van de 
democratische volksrechten, door middel van de Staten-Generaal, het 
parlement dat in ons land al enkele eeuwen bestaat. 

Het programma weerlegt de beschuldigingen tegen de Communis
tische Partij, volgens welke zij er naar zou streven om alle andere 
partijen weg te vagen en een "dictatuur van één partij of een persoon
lijke dictatuur" te vestigen. 

In het program wordt erop gewezen, dat onze partij streeft naar het 
vormen van een nationaal en democratisch front, dat alle burgers van 
ons land die de vrede en de nationale souvereiniteit verdedigen, zal 
omvatten en zal berusten op de eenheid van de arbeidersklasse. Als 
eerste taak stelt het program de samenwerking van de politieke par
tijen en andere organisaties van de werkers, die de belangen van het 
volk tot uitdrukking brengen, om te komen tot de vorming van een 
coalitie-regering, welke zich baseert op een parlementaire meerderheid 
om de politiek van het nationale front uit te voeren. 

Het 20ste Congres van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie 
heeft het vraagstuk van de verschillende wegen voor de overgang naar 
het socialisme aanzienlijk verduidelijkt en, wat bijzonder belangrijk is, 
het heeft de weg geopend voor een vruchtdragende discussie over dit 
onderwerp tussen socialisten en communisten. Dit probleem, zoals ook 
vele andere, zal des te eerder zijn opgelost, naar mate de arbeiders-

441 



klasse sneller zijn eenheid in de strijd zal smeden om een langdurige 
vrede en een progressieve ontwiÈ:keling der naties te waarborgen. 

De eenheid tussen de Nederlandse socialisten en communisten is een 
eerste plicht niet alleen om voorwaarts te gaan, maar vooral om de 
reactie te verhinderen haar tegen het volk gerichte doeleinden te 
bereiken. 

De werkers van ons land hebben gemeenschappelijke belangen; het 
gaat om het verslaan van de reactie, het verenigd optreden voor de 
vrede, het waarborgen van de sociale vooruitgang en de welvaart van 
het Nederlandse volk. · 
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(Prawda, 15 juni 1956) 

&n klein, dood meisje 

Ik ben het, die zacht op de deur klopt 
Op elke deur, op elke deur. 
U kunt mij alleen niet zien 
Want doden ziet men niet. 

Tien jaar geled'en 
Stierf ik in Hirosjima 
Altijd blijf ik een meisje van zeven jaar 
Want dode kinderen worden nooit groot. 

Eerst greep het vuur mijn haren aan 
Toen verbrandden mijn ogen, mijn handen. 
Ik werd een handvol as 
Die de wind heeft weggeblazen. 

Ik vraag niet om iets voor mezelf 
Een kind, verbrand als een oude krant 
Kan zelfs geen 
Snoepjes meer eten. 

Ik klop op uw deuren, 
Oompjes, tantes, 
Alleen maar om uw 
Handtekening 
Opdat er geen kind meer wordt gedood. 
Opdat ze hun snoepjes kunnen eten. 

NAZIM HIKMET 
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De resolutie van het Centraal Comité van de Communistische Partij 

van de Sowjet-Unie over het overwinnen van de 

persoonsverheerlijking en haar gevolgen 

I. 

Het CC van de CPSU steLt met voldoening vast, dat de besluiten van het 
historische XXe congres van de CPSU de volledige goedkeuring en de vurige 
ondersteuning van onze gehele partij verworven hebben, alsmede van ons hele 
volk, van de ons na staande communistische en arbeiderspartijen, van de werkers 
van de grote gemeenschap der socialistische landen, van millioenen mensen in de 
koloniale en kapitalistische landen. Dat is ook begrijpelijk, want het XXe partij~ 
congres, dat een nieuwe en belangrijke etappe betekent in de scheppende ontwik~ 
keling van het marxisme~leninisme, heeft een diepgaande analyse gegeven van de 
huidige toestand in binnen~ en buitenland, het heeft de Communistische Partij en 
het hele Sowjet~volk gewapend met een groots plan voor de verdere strijd om de 
de opbouw van het Communisme. Het heeft nieuwe perspectieven geopend voor 
de eensgezinde actie van alle partijen der arbeidersklasse om het gevaar voor een 
nieuwe oorlog te bezweren en om de belangen van de werkers te dienen. 

Bij het verwezenlijken der besluiten van het XXe congres van de CPSU behaalt 
het Sowjet~volk onder leiding van de Communistische Partij nieuwe opmerkelijke 
successen op alle gebieden van het politieke, economische en culturele leven van 
het land. Het Sowjet~volk sluit zich nog nauwer aaneen rond de Communistische 
Partij en legt een grote scheppende activiteit aan de dag in de strijd voor het 
vervullen van de door het XXe congres gestelde taken. 

De seder,t het congres verlopen periode heeft terzelfdertijd de grote levende 
kracht aangetoond van zijn beslissingen inzake de internationale communistische 
en arbeidersbeweging, inzake de strijd van alle vooruitstrevende krachten voor het 
versterken van de vrede in de gehele wereld. De principiële belangrijke theore~ 
tische stellingen van het congres over het vreedzaam naast elkaar bestaan van 
staten met een verschillende sociale structuur, over de mogelijkheid oorlogen in 
het huidige tijdperk te voorkomen, over de verschillende vormen van overgang 
naar het socialisme in de diverse landen, hebben een gunstige invloed gehad op 
de internationale toestand, hebben ontspanning teweeggebracht en de eenheid van 
actie van alle krachten, die strijden voor vrede en democratie en hebben bijge~ 
dragen tot verdere versterking van de posities van het socialistische wereld~ 
systeem, 

Indien de historische besluiten van het XXe congres onder de Sowjet~burgers, 
onder de werkers van de volksdemocratische landen en van de gehele wereld een 
grote geestdrift en een nieuwe golf van scheppend initiatief en revolutionnaire 
energie hebben verwe~t. zo hebben zij in het kamp van de vijanden der arbeiders
klasse verontrusting en woede veroorzaakt. De reactionnaire kringen in de Ver
enigde Staten van Amerika en in enige andere kapitalistische landen zijn zichtbaar 
verontrust door het grote programma van strijd voor het verstevigen van de vrede, 
zoals dat op het XXe congres van de CPSU is aangenomen. Hun verontrusting 
groeit naarmate dit programma actief en consequent in een levende realiteit 
wordt omgezet. 

Waarom concentreren de vijanden van het communisme en socialisme hun 
vuur op de tekortkomingen, waarover door het CC van onze partij op het XXe 
congres van de CPSU is gesproken? Zij doen dat om de aandacht van de 
arbeidersklasse en haar partij van de hoofdproblemen af te leiden, die door het 
XXe congres aan de orde zijn gesteld en die de weg vrijmaken naar nieuwe 
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successen voor de zaak van de vrede, van het socialisme en van de eenheid van 
de arbeidersklasse. 

De besluiten van het XXe partijcongres, de binnen~ en buitenlandse politiek 
van de Sowjet~regering, hebben verwarring doen ontstaan in de imperialistische 
kringen van de Verenigde Staten en van andere landen. 

De moedige en consequente buitenlandse politiek van de U.S.S.R. voor het 
verzekeren van de vrede en de samenwerking tussen staten, ongeacht hun sociale 
structuur, vindt steun bij zeer brede volksmassa's, in alle landen ter wereld. Zij 
verbreedt het front der vredelievende staten en dompelt de politiek van de 
"koude oorlog", de politiek van het smeden van militaire blokken en van de 
bewapeningswedloop in een diepe crisis. Het is niet toevallig, dat het meeste 
lawaai rond de strijd tegen de persoonsverheerlijking in de U.S.S.R. door de 
imperialistische kringen in de Verenigde Staten wórdt aangeheven Zij hebben 
zich bediend van de negatieve verschijnselen, die uit de persoonsverheerlijking 
voortvloeiden, bij hun strijd tegen het socialisme. Nu onze partij moedig de 
gevolgen van de persoonsverheerlijking overwint, zien de imperialisten daarin 
een factor, die de opmars van ons land naar het Communisme bespoedigt en de 
posities van het kapitalisme verzwakt. 

Bij hun pogingen om de grote aantrekkingskracht van de besluiten van het 
XXe congres van de CPSU en de invloed, die zij op zeer brede volksmassa's 
hebben, te verzwakken, nemen de ideologen van het imperialisme hun toevlucht 
tot alle mogelijke handigheden en sluwheden om de aandacht van de werkers af 
te leiden van de vooruitstrevende en inspirerende ideeën, die door de socialistische 
werld voor de ogen van de mensheid tot werkelijkheid worden. 

De laatste tijd is in de burgerlijke pers een brede tegen de Sowjet~Unie gerichte 
lastercampagne gaande. Hiervoor trachten de reactionnaire kringen een voor· 
wendsel te vinden in bepaalde feiten, die samenhangen met de door de Commu· 
nistische Partij van de Sowjet~Unie veroordeelde persoonsverheerlijking van 
J. W. Stalin. De organisatoren van deze campagne spannen al hun krachten in 
om "het water te vertroebelen" en het feit te verbergen, dat het gaat om een 
voorbije periode in het leven van het Sowjet~land. Zij wensen het feit te ver· 
zwijgen en te verdraaien, dat de Communistische Partij van de Sowjet~Unie en 
de Sowjet~regering in de jaren, die sedert de dood van StaJin verstreken zijn met 
uitzonderlijke standvastigheid en vastbeslotenheid de gevolgen van de persoons
verherlijking likwideert en met succes de nieuwe opgaven voor het versterken 
van de vrede, de opbouw van het communisme in het belang van de brede volks· 
massa's, verwezenlijkt. 

Door een lastercampagne te ontplooien proberen de ideologen van de bour· 
geoisie nogmaals en zonder succes een smet te werpen op de grote ideeën van 
het marxisme~leninisme en de werkers het vertrouwen te ontnemen in het eerste 
socialistische land ter wereld - de U.S.S.R. Ook denken zij hierdoor verwarring 
te zaaien in de gelederen van de internationale communistische en arbeiders· 
beweging. 

De historische ervaring leert, dat de vijanden van de internationale proletarische 
eenheid meer dan eens geprobeerd hebben gebruik te maken van in hun ogen 
gunstige ogenblikken voor het verbreken van de internationale eenheid van 
communistische en arbeiderspartijen, voor het splijten van de internationale 
arbeidersbeweging, voor het verzwakken van de krachten van het socialistische 
kamp. Maar telkens onderkenden de communistische en arbeiderspartijen de 
manoeuvres van de vijanden van het socialisme, sloten hun gelederen nog nauwer 
aaneen en toonden hun onverbrekelijke politieke eenheid, hun onwankelbare 
trouw aan de ideeën van het marxisme~leninisme. 

De broederlijk verbonden communistische en arbeiderspartijen hebben ook dit· 
maal tijdig deze manoeuvre van de vijanden van het socialisme onderkend en een 
passend antwoord gegeven. Het zou echter in dit verband niet juist zijn de ogen 
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te sluiten voor het feit, dat enkele van onze vrienden in het buitenland het 
vraagstuk van de persoonsverheerlijking en zijn gevolgen niet tot op de bodem 
doorgrond hebben en soms onjuiste conclusies over bepaalde stellingen, die met 
de persoonsverheerlijking samenhangen, trekken. 

Bij haar critiek op de persoonsv·erheerlijking gaat de partij uit van de begin
selen van het marxisme-leninisme. Al meer dan drie jaar voert onze partij een 
consequente strijd tegen de persoonsverheerlijking van J. W. Stalin en tracht zij 
hardnekkig de schadelijke gevolgen ervan te boven te komen. Het is begrijpelijk, 
dat deze kwestie een belangrijke plaats heeft ingenomen bij de werkzaamheden 
van het XXe congrs van de CPSU en zijn besluiten. Het congres was van mening, 
dat het Centraal Comité volkomen juist en tijdig optrad tegen de persoonsverheer
lijking, waarvan de verbreiding het verkleinen van de rol van de pa;tij en de volks
massa's, het omlaaghalen van de rol van het collectieve leiderschap in de -partij 
met zich meebracht, en niet zelden leidde tot ernstige t·ekortkomingen in het werk 
en tot grove overtredingen van de Sowjet-wetten. Het congres gaf het Centraal 
Comité opdracht een systeem van maatregelen te ontwerpen om een einde te ma
ken aan de persoonsverheerlijking, die niet in het marxisme-leninisme thuishoort en 
om de gevolg·en hiervan op alle gebieden van het partij-, staatkundige en ideologi
sche werk uit te roeien en streng toe te zien op het naleven van de voorschriften 
voor het partijleven en het collectieve leiderschap in de partij, zoals deze door de 
grote Lenin zijn uitgewerkt. 

In de strijd tegen de persoonsverheerlijking wordt de partij geleid door de 
bekende stellingen van het marxisme-leninisme over de rol van de volksmassa's, 
de partij en afzonderlijke persoonlijkheden in de geschiedenis, over de ontoelaat
baarheid van persoonsverheerlijking van een politieke leider, hoe groot zijn ver
diensten ook mogen zijn. De grondlegger van het wetenschapdijk communisme, 
K. Marx, legde de nadruk op zijn afkeer van "iedere vorm van persoonsverheer
lijking" en verklaarde dat de toetreding van hem en F. Engels tot de Bond van 
Communisten .,alleen zou plaatsvinden onder voorwaarde dat alles uit de statuten 
geschrapt zou worden, wat kon bijdragen tot een bijgelovige verering voor 
autoriteiten." 

Toen Lenin onze Communistische Partij schiep, streed hij onverzoenlijk tegen 
de anti-marxistische opvatting van de .,held" en de ,.schare" en veroordeelde met 
alle beslistheid het tegenover elkaar stellen van een eenzame held en de volks
massa's. "Het verstand van tientallen millioenen scheppende mensen, - zei W. I. 
Lenin, - schept iets, dat oneindig veel groter is, dan de grootste en geniaalste 
voorspelling". (Werken, deel 26, blz. 431). 

Bij het stellen van het vraagstuk van de strijd tegen de persoonsverheerlijking 
van J. W. Stalin is het CC van de CPSU uitgegaan van het feit, dat de persoons
verheerlijking onverenigbaar is met de aard van het socialisme en een rem is 
geworden voor de ontwikkeling van de Sowjet-democratie en voor de overgang 
van de Sowjet-maatschappij naar het communisme. 

Op initiatief van het Centraal-Comité heeft het XXe congres het nodig geoor
deeld stoutmoedig en openlijk over de zware gevolgen van persoonsverheerlijking, 
over de ernstige fouten, die in de laatste periode van het leven van Stalin begaan 
zijn, te spreken en om de gehele partij op te roepen om door gezamenlijke krachts
inspanning aan al die dingen een einde te maken, die uit de persoonsverheerlijking 
zijn voortgevloeid. Daarbij heeft het CC zich rekenschap gegeven van het feit, 
dat een openlijke erkenning van de begane fouten gepaard zou gaan met zekere 
ongemakken en storingen, waarvan de ·vijand gebruik kon maken. De moedige en 
meedoqenloze zelfcritiek ten aanzien van de persoonsverheerlijking is een nieuw 
en duidelijk bewijs gebleken van de kracht en de sterkte van onze partij en van 
de Sowjet-socialistische structuur. Men kan met zekerheid zeggen, dat geen enkele 
regeringspartij in de kapitalistische landen het ooit zou aandurven een dergelijke 
stap te doen. Zij zouden integendeel alles gedaan hebben om zulke onaangename 
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feiten voor het volk verborgen te houden. Maar de Communistische Partij van 
de Sowjet-Unie, grootgebracht met de revolutionnaire beginselen van het 
marxisme-leninisme, heeft de volle waarheid gezegd, hoe bitter deze ook was ... 
De partij heeft deze stap uitsluitend op eigen initiatief gedaan en werd daarbij 
door principiële overwegingen geleid. Zij ging uit van het feit, dat ook al zou het 
optreden tegen de Stalin-cultus zekere moeilijkheden van tijdelijke aard verwek
ken, dit toch in het perspectief en vanuit het gezichtspunt van de fundamentele 
belangen en einddoelen van de arbeidersklasse gezien, een enorm positief resultaat 
zal hebben. Hierdoor worden hechte waarborgen geschapen, dat voortaan nooit 
meer in onze partij en ons land zich verschijnselen zullen voordoen, die verwant 
zijn aan de persoonsverheerlijking en dat voortaan de leiding van de partij en van 
het land een collectief karakter zal hebben op de basis van een marxistisch-leninis
tisch~ politiek, onder de omstandigheid van een ontwikkelde interne partijdemo
cratie en met de actieve en scheppende deelname van millioenen werkers en de 
algemene opbloei van de Sowjet-democratie. 

Door het besliste optreden tegen de persoonsverheerlijking en haar gevolgen, 
door de fouten, die daar uit voortgevloeid zijn aan een openlijke critiek te onder
werpen. heeft de partij nogmaals zijn trouw getoond aan de onsterfelijke begin
selen van het marxisme-leninisme, zijn toegewijdheid aan de belangen van het 
volk, zijn zorg voor het scheppen van de gunstigste omstandigheden van de partij
en Sowjet-democratie in het belang van een succesvolle opbouw van het commu
nisme in ons land. 

Het CC vavn de CPSU stelt vast, dat het bespreken van het vraagstuk van de 
persoonsverheerlijking en zijn gevolgen in de organisaties van de partij en op de 
algemene vergaderingen van werkers gebeurd is met een grote activiteit van de 
partijleden en partijlozen en dat de lijn van het CC van de CPSU de volledige 
goedkeuring en ondersteuning van partij en volk he·eft verworven. 

De door de partij openbaar gemaakte feiten over de aantasting van de socia
listische wetten en andere fouten, die met de persoonsverheerlijking van J. W. 
Stalin samenhangen, verwekken natuurlijk gevoelens van bitterheid en diepe spijt. 
Maar de Sowjet-mensen begrijpen, dat het veroordelen van de persoonsverheer
lijking noodzakelijk was in het belang van de opbouw van het communisme, waar
aan zij actief deelnemeen. Het Sowjet-volk ziet, dat de partij de laatste jaren 
hardnekkig practische maatregelen doorvoert, die bedoeld zijn om de gevolgen 
van de persoonsverheerlijking op alle terreinen van de partij-. de staatkundige, 
economische en culturele opbouw uit te roeien. Het resultaat van dit werk is 9'e
weest, dat nu niets de aaneensluiting van de krachten in de partij belemmert, deze 
zich nog nauwer met het volk verbonden heeft en zich momenteel in een geest 
van ongekende scheppende activiteit bevindt. 

II. 
Hoe is het mogelijk geweest, dat terwijl er een socialistische structuur bestaat 

in de Sowjet-Unie de persoonsverheerlijking van Stalin kon ontstaan en zich ver
breiden met al de negatieve gevolgen van dien? 

Bij het onderzoek van dit vraagstuk moet men zowel de objectieve. concrete, 
historische omstandigheden, waaronder de opbouw van het socialisme in de 
U.S.S.R. zich voltrok, als ook bepaalde subjectieve factoren, die samenhangen 
met de persoonlijke eigenschappen van Stalin, in het oog houden. 

De Socialistische October-revolutie is de geschiedenis ingegaan als het klas
sieke voorbeeld van de revolutionnaire omvorming van de kapitalistische maat
schappij. volbracht onder leiding van de arbeidersklasse Naar het voorbeeld van 
de heldhaftige strijd van de bolsjewistische partij, van de eerste socialistische staat 
in de wereld - de U.S.S.R. leren de communistische partijen van andere landen 
en alle vooruitstrevende en democratische krachten van de opgedane ervaringen 
bij het oplossen van de fundamentele social<e> vraagstukken, die de huidige maat-
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schappelijke ontwikkeling stelt. In de loop van bijna veertig jaar opbouw van 
een socialistische maatschappij hebben de werkers van ons land een reusachtige 
ervaring opgedaan. Zij wordt bestudeerd door de werkers van de andere socialis~ 
tische landen, die haar zich scheppend eigenmaken, rekening houdend met hun 
eigen concrete omstandigheden. 

Deze ervaring van de opbouw van een socialistische maatschappij was de eerste 
in de geschiedenis. Zij kwam tot stand door het zoeken naar de weg, door het 
op de proef stellen van vele waarheden, die de socialisten voordien alleen bekend 
waren in algemene trekken en in theorie. Gedurende meer dan een kwart eeuw is 
het Sowjetland het enige land geweest, dat de mensheid de weg naar het socialis
me toorrde. Ons land deed denken aan een belegerde vesting tijdens de kapitalisti~ 
sche omsingeling. De vijanden van het Sowjetland in het westen en in het oost~n 
gingen na de interventie van veertien staten van 1918 tot 1920 verder met het 
voorbereiden van nieuwe "kruistochten" tegen de U.S.S.R. De vijanden zonden 
een groot aantal spionnen en agenten naar de U.S.S.R. Deze probeerden met alle 
middelen de eerste socialistische staat ter wereld te ontwrichten. De dreiging van 
een nieuwe imperialistische agressie tegen de U.S.S.R. nam bijzonder sterk toe 
na het aan de macht komen van het fascisme in Duitsland in 1933, dat ails zijn 
doel verkondigde de vernietiging van het communisme, de vernietiging van de 
Sowjet-Unie, de eerste arbeidersstaat ter wereld. Allen herinneren zich het tot 
itand komen van het zogenaamde .,anti-komintern-pact", van de as Berlijn~ Rome~ 
Tokio", die actief ondersteund werd door de krachten van de hele internationale 
reactie. Terwijl de dreiging van een nieuwe oorlog groeide en de westelijke 
mogendheden de door de Sowjet-Unie herhaaldelijk voorgestelde maatregelen ter 
beteugeling van het fascisme en tot het organiseren van de collectieve veiligheid 
afwezen, was het Sowjet-land gedwongen alle krachten in te spannen voor het 
versterken van de verdediging en te strijden tegen de vijandige drijverijen van de 
kapitalistische omsingeling. De partij moest het hele volk opvoeden in de geest 
van een voortdurende waakzaamheid en van een steeds paraat zijn tegenover de 
buitenlandse vijanden. 

De drijverijen van de internationale reactie waren des te gevaarlijker, daar in 
het binnenland zelf nog lange tijd een harde klassenstrijd woedde, die de vraag 
moest beslissen: .,wie, wie?". Na de dood van Lenin werden de vijandige stro~ 
mingen in de partij actiever - trotskisten, rechtse opportunisten, burgerlijke 
nationalisten, die een afwijzend standpunt innamen ten aanzien van de leninisti~ 
sche theorie over de mogelijkheid van de zege van het socialisme in één land, wat 
in feite moest leiden tot het herstel van het kapitalisme in de U.S.S.R. De. partijl 
ontplooide een meedogenloze strijd tegen deze vijanden van het leninisme. 

Ten einde de erfenis van Lenin ten uitvoer te brengen zette de Communistische 
Partij koers naar de socialistische industrialisatie van het land, naar de collectivi~ 
satie van de landbouw en naar het verwezenlijken van een culturele revolutie. Om 
deze reusachtige taak van de opbouw van een socialistische maatschappij in een 
afzonderlijk land ten uitvoer te brengen moesten het Sowjet-volk en de Commu~ 
nistische Partij ongekende moeilijkheden en hindernissen overwinnen. Ons land 
moest in een historisch gesproken zo kort mogelijke periode, zonder enige econo~ 
mische hulp van buitenaf, zijn eeuwenoude achterlijkheid liquideren, en de hele 
economie van het land op nieuwe, socialistische grondvesten optrekken. 

Deze gecompliceerde buiten- en binnenlandse toestand vereiste een ijzeren 
discipline, een onophoudelijke versterking van de waakzaamheid, een zeer krachtig 
gecentraliseerde leiding, hetgeen niet anders dan een negatieve invloed kon hebben 
op het ontwikkelen van bepaalde democratische vormen. Tijdens de verbitterde 
strijd met de gehele imperialistische wereld moest men in ons land tot bepaalde 
beperkingen van de democratie overgaan, die gerechtvaardigd waren door de 
logica van de strijd van ons volk voor het socialisme onder de omstandigheden 
van de kapitalistische omsingeling. Maar deze beperkingen werden ook toen 
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door de partij en ons volk als tijdelijke maatregelen gezien, die afgeschaft moesten 
worden naarmate de Sowjet~staat zich versterkte en de democratische en socialis
tische krachten in de hele wereld tot ontplooiing kwamen. Het volk bracht deze 
tijdelijke offers bewust, daar het dagelijks steeds weer nieuwe successen zag van 
de Sowjet~maatschappij. 

Al deze moeilijkheden op de weg van de opbouw van het socialisme werden 
door het Sowjet~volk overwonnen onder leiding van de Communistische partij 
en haar Centraal Comité, dat voortdurend de algemene leninistische lijn volgde. 

De overwinning van het socialisme in ons land, dat zich door vijanden omsin
geld zag en voortdurend bedreigd werd door een overval van buiten af. was een 
wereldhistorische gebeurtenis, die door het Sowjet~volk tot stand was gebracht. 
Door de eerste vijfjarenplannen heeft dit economisch achterlijke land een reus
achtige sprong vooruit gedaan in zijn economische en culturele ontwikkeling als 
gevolg van de heldhaftige inspanningen van partij en volk. Op grond van de 
sucessen, die bij de socialistische opbouw bereikt werden, kon het levenspeil van 
de werkers verhoogd en aan de werkloosheid voor altijd een einde gemaakt wor
den In het land voltrok zich een zeer diepgaande culturele revolutie. In zeer korte 
tijd heeft het Sowjet~volk talrijke technische kaders gevormd, die het niveau 
bereikt hebben van de technische vooruitgang in de wereld en die de Sowjet
wetenschap en ~techniek een der eerste plaatsen in de wereld hebben verschaft. 
De inspirator en organisator van deze overwinningen was de grote communistische 
partij. De werkers van de gehele wereld hebben zich er aan de hand van het 
voorbeeld van de U.S.S.R. met eigen ogen van kunnen overtuigen, dat wanneer ~. 
de arbeiders en boeren eenmaal de macht in eigen handen hebben genomen, zy r 
met succes zonder kapitalisten en landheren hun socialistische staat kunnen op~ ' 
bouwen en tot ontwikkeling brengen en dat deze staat de belangen van brede 
massa's van het volk tot uitdrukking brengt en beschermt Dit alles speelde een 
reusachige inspirerende rol bij de groei van de invloed van de communistische en 
werkerspartijen in alle landen van de wereld. 

J. W. StaJin bekleedde lange tijd de post van algemeen secretaris van het CC 
der partij en streed samen met andere leidende werkers actief voor het verwezen
lijken van de Leninistische nalatenschap. Hij was toegewijd aan het marxisme
leninisme en als theoreticus en groot organisator leidde hij de strijd van de partij 
tegen de trotskisten, rechtse opportunisten en burgelijke nationalisten en tegen de ' 
drijverijen van de kapitalistische omsingeling. In deze politieke en ideologische 
strijd verwierf StaJin zich een grote autoriteit en populariteit. Ten onrechte echter 
begon men al onze grote overwinningen met zijn naam te verbinden. De door de 
Communistische Partij en het Sowjet~volk bereikte successen en de loftuitingen 
aan het adres van StaJin maakten hem duizelig. In deze situatie kwam de per
soonsverheerlijking van StaJin geleidelijk aan tot ontwikkeling. 

De ontplooiing der persoonsverheerlijking werd in hoge mate bevorderd door 
bepaalde individuele karaktertrekken van J. W. Stalin. Reeds W. I. Lenin legde 
op het negatieve karakter hiervan de vinger. Tegen het einde van 1922 wendde 
Lenin zich per brief tot het partijcongres en zei daarin: 

,.Daar kameraad StaJin algemeen secretaris is, ligt er in zijn handen een onme
telijke macht geconcentreerd en ik ben er niet van overtuigd, dat hij deze macht 
altijd met voldoende voorzichtigheid zal weten te hanteren". Ter aanvulling van 
deze begin januari 1923 geschreven brief kwam Lenin opnieuw terug op dit 

· vraagstuk van bepaalde voor een leider ontoelaatbare. persoonlijke eigenschappen 
van Stalin ... Stalin is te grof, - schreef Lenin, - en dit gebrek, dat volkomen 
toelaatbaar is in ons midden en in onze onderlinge betrekkingen als communisten, 
wordt ontoelaatbaar bij de functie van algemeen secretaris. Daarom geef ik de 
kameraden in overweging wegen te vinden om StaJin van deze post te verwijderen ~. 
en in zijn plaats een ander te benoemen, die zich in alle opzichten van StaJin I· 
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slechts daardoor onderscheidt, dat hij geduldiger, loyaler, beleefder en attenter 
is jegens de kameraden, minder wispelturig enz." 

Op het XIIIe congres van de partij, dat kort na de dood van W. I. Lenin 
plaatsvond, werden deze brieven ter kennis gebracht van de afgevaardigden. Als 
gevolg van de bespreking van deze documenten achtte men het redelijk Stalin 
op de post van algemeen secretaris te handhaven op voorwaarde echter, dat hij 
zich de critiek van Lenin ter harte zou nemen en er alle nodige conclusies uit; 
zou trekken. 

Toen hij op de post van algemeen secretaris van het CC was gebleven, hield 
StaJin in de eerste periode na de dood van Wladimir Iljitsj rekening met diens 
critische opmerkingen. Later echter overschatte StaJin mateloos zijn eigen ver
diensten en raakte overtuigd van zijn eigen onfeilbaarheid. Enkele beperkingen 
van de interne partij- en Sowjet-democratie, die onvermijdelijk warens tijdens de 
verbitterde strijd met de klassevijand en zijn agenten en later tijdens de oorlog 
tegen de Duitse-fascistische overweldigers. begon StaJin tot norm te verheffen 
voor het interne partij- en staatkundige leven door op grove wijze de leninistische 
beginselen van het leiderschap met voeten te treden. Voltallige zittingen van het 
CC en partijcongressen werden onregelmatig belegd en later zelfs gedurende vele 
jaren helemaal niet meer bij elkaar geroepen. StaJin plaatste zich in feite boven 
de critiek. 

Grote sohade werd aan de zaak van de socialistische opbouw en aan de ont
wikkeling van de democratie binnen de partij en de staat toegebracht door de 
onjuiste formule van Stalin volgens welke de klassenstrijd zich steeds meer zou 
verscherpen naarmate de Sowjet-Unie vorderde op de weg naar het socialisme. 
Deze formule, die slechts juist is voor bepaalde etappen in de overgangsperiode, 
toen het vraagstuk "wie, wie?" beslist werd, toen er een hardnekkige klassen~ 
strijd geleeverd moest worden voor het leggen van de socialistische fundamenten, 
werd op het eerste plan gezet in 1937, op het moment, dat het socialisme reeds in 
ons land hCJd ge::Lgevierd en de !dassen Vè!n uitbuiters en hun economische basis 
vernietigd waren. In de practijk diende deze foutieve theoretische formule ter 
motivering van de grofste ovevrtredingen van de Sowjet-wetten en massale 
onderdrukking. 

Juist onder die omstandigheden werd een bijzondere positie geschapen voor de 
staatsveiligheidsorganen, die een enorm vertrouwen genoten, omdat zij onbetwist
bare diensten bewezen bij .:Ie zaak van de verdediging der verworvenheden van 
de revolutie. Gedurende lange tijd bleken de staatsveiligheidsorganen dit ver
trouwen waardig en leverde hun bijzondere positie geen enkel gevaar op. Dit 
werd anders toen de controle hierop van de kant van de partij en de regering 
langzamerhand vervangen werd door de persoonlijke controle van Stalin, die de 
normale rechtsgang vaak verving door zijn persoonlijke besluiten. De zaak werd 
nog gecompliceerder toen de organen van de staatsveiligheid onder leiding bleken 
te staan van de misdadige bende van de agent van het internationale imperialisme, 
Beria. Er vonden ernstige schendingen van de Sowjet-wetten en massale repres
sies plaats. De intriges van deze vijanden hadden tot gevolg, dat vele eerlijke 
communisten en partijloze Sowjet-mensen werden belasterd en onschuldig moes
ten lijden. 

Het XXe congres van de partij en de hele politiek van het Centraal-Comité 
na de dood van Stalin is het duidelijke bewijs, dat binnen het Centraal-Comité 
van de partij een leninistische kern van leiders aanwezig was, die volkomen juist 
inzagen, dat zowel op het gebied van de binnenlandse als van de buitenlandse 
politiek bepaalde dingen noodzakelijk geworden waren. Men kan niet zeggen, dat 
er geen verzet is geweest tegen de negatieve verschijnselen, die uit de persoons
verheerlijking voortvloeiden en die de ontwikkeling naar het socialisme remden. 
Bovendien zijn er bepaalde perioden geweest, bijv. in de oorlogsjaren, dat het 
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eigenmachtige optreden van Stalin drastisch beperkt werd en de negatieve ge· 
volgen van de wetschendingen, willekeur, enz. aanmerkelijk verzacht. 

Het is bekend, dat juist tijdens de oorlog leden van het CC en ook voortref· 
felijke militaire Sowjet~leiders een bepaald deel van het werk in het achterland 
en aan het front op zich namen. zelfstandig besluiten namen en samen met d~ 
plaatselijke partij~ en Sowjet~organisaties in hun organisatorische, politieke, eco· 
nomische en militaire werk de overwinning van het Sowjet~volk verzekerd hebben. 
Na de overwinning werden de negatieve gevolgen van de persoonsverheerlijking 
zeer sterk voelbaar. 

De leninistische kern van het Centraal~Comité is dadelijk na de dood van 
Stalin begonnen met een vastberaden strijd tegen de persoonsverheerlijking en de 
zwaarwegende gevolgen hiervan. 

Nu kan de vraag bij ons opkomen: waarom hebben die lieden toch niet openlijk 
stelling genomen tegen StaJin en hem uit de leiding verwijderd? In de gecompli· 
ceerde situatie, die ontstaan was, was dit onmogelijk. De feiten, die aantonen, dat 
Stalin zich schuldig gemaakt heeft aan vele wetsovertredingen, vooral in de laatste 
periode van zijn leven, staan onomstotelijk vast. Maar toch mag men hierbij niet t 
uit het oog verliezen, dat de Sowjet~burgers StaJin kendeen als de man, die altijd r 
opkwam voor de verdediging van de U.S.S.R. tegen de intriges van de vijanden i 
en streed voor de zaak van het socialisme. In deze strijd bediende hij zich nu en I 
dan van onwaardige methoden en schond de leninistische beginselen en normen t 
van het partijleven Daarin bestond de tragedie van Stalin. Maar anderzijds maakte 
dit alles de strijd tegen de wetsovertredingen, die toen plaatsvonden, moeilijk, t 
omdat de successen bij de socialistische opbouw, de versterking van de U.S.S.R. 
door de persoonsverheerlijking aan Stalin werden toegeschreven. 

Onder die omstandigheden zou ieder optreden tegen hem door het volk niet 
begrepen zijn. Het is hier dus helemaal geen kwestie van gebrek aan persoonlijke 
moed. Het is duidelijk, dat ieder die in die situatie tegen Stalin opgetreden zou , 
zijn, geen steun bij het volk gevonden had. Erger nog, een dergelijk optreden zou ' 
onder die omstandigheden opgevat zijn als een optreden tegen de zaak van de so· 
cialistische opbouw, als een zeer gevaarlijke aanslag op de eenheid van de partij en 
van de hele staat onder de omstandigheden van een kapitalistische omsingeling. 
Daarbij kwamen de successen, die de werkers van de Sowjet~Unie onder leiding 
van hun Communistische partij behaalden en die het hart van iedere Sowjet~mens 
met gewettig<de trots vervulden en een dergelijke sfeer schiepen, dat op zichzelf 
staande vergissingen en tekortkomingen tegen de achtergrond van de reusachtige ' 
successen onbeduidend leken en de negatieve gevolgen van deze fouten snel 
werden goedgemaakt door de kolossaal snel aangroeiende levenskrachten van de 
partij en van de Sowjet~maatschappij. 

' 
Men moet overigens ook de omstandigheid in het oog houden, dat vele feiten 

en onjuiste handelingen van Stalin, vooral op het gebied van het overtreden der 
Sowjet~wetten, pas in de laatste tijd bekend zijn geworden, na de dood van StaJin 
en vooral door het ontmaskeren van de bende van Beria en het herstellen van de 
partijcontröle op de staatsveiligheidsorganen. 

Dit zijn de voornaamste omstandigheden en oorzaken, die geleid hebben tot 
het ontstaan en de verbreiding van de persoonsverheerlijking van J. W. Stalin. 
Het spreekt vanzelf. dat al het hier gezegde wel de persoonsverheerlijking van 
J. W. Stalin en haar gevolgen, die terecht zo krachtig door onze partij zijn ver· 
oordeeld, verklaart, maar in het minst niet rechtvaardigt. 

111. 

Onbetwistbaar heeft de persoonsverheerlijking ernstige schade berokkend aan 
de zaak van de Communistische Partij en van de Sowjet~maatschappij. Maar het 
zou een grove fout- zijn uit het bestaan van de persoonsverheerlijking in het 
verleden te concluderen tot zekere veranderingen in de maatschappelijke structuur 
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van de Sowjet~Unie oi de oorzaak van deze cultus te zoeken in de aard van de 
Sowjet~maatschappij~structuur. Zowel het een, als het ander is absoluut onjuist, 
omdat dit niet beantwoordt aan de realiteit en niet in overeenstemming is met de 
feiten. Niettegenstaande al het kwaad, dat de persoonsverheerlijking van Stalin 
aan de partij en aan het volk heeft berokkend, heeft hij het wezen van onze 
maatschappelijke structuur niet kunnen veranderen en ook niet veranderd. Geen 
enkele persoonsverheerlijking kon het wezen van de socialistische staat veran~ 
deren, die het gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen, het bondgenoot~ 
schap van de arbeidersklasse en de boeren en de vriendschap tussen de volkeren 
tot grondslag heeft. Wel heeft deze cultus ernstige schade toegebracht aan de 
ontplooiing van de socialistische democratie en aan de opbloei van het scheppende 
initiatief van millioenen. 

Te menen, dat een afzonderlijke persoon, zelfs een zo ster).Qe, als Stalin, in staat 
zou zijn onze sociale en politieke structuur te wijzigen, betekent, dat men in diepe 
tegenstelling geraakt met de feiten, het marxisme, en de waarheid en bij het 
idealisme belandt. Dit zou betekenen, dat men aan een afzonderlijke persoonlijk~ 
heid zulke onmetelijke en bovennatuurlijke krachten toeschrijft, als het vermogen 
om de maatschappelijke structuur te veranderen en dat nog wel van een maat~ 
schappelijke structuur, waarvan de vele millioenen tellende massa van werkers 
de beslissende kracht vormt. 

Zoals bekend wordt het wezen van de sociaal~politieke structuur bepaald door 
de productiewijze, door de vraag aan wie de productiemiddelen in de maatschappij 
behoren en in handen van welke klasse zich de politieke macht bevindt. ledereen 
weet, dat in ons land als gevolg van de Octoberrevolutie en van de zege van. het 
socialisme, de socialistische productiewijze ingevoerd is en dat zich de macht al 
bijna veertig jaar in handen bevindt van de arbeidersklasse en de boeren. Dank 
zij dit feit versterkt de Sowjet~maatschappijstructuur zich van jaar tot jaar en 
groeien de productiekrachten. Dit wordt zelfs erkend door hen, die ons niets 
goeds toewensen. 

Zoals men weet bestaan de gevolgen van de persoonsverheerlijking in bepaalde 
ernstige fouten bij het leidinggeven aa.n de verschillende sectoren van het werk 
Win de partij en van de Sowjet~staat, zowel ten aanzien van het leven in het; 
Sowjet~land zelf als van de buitenlandse politiek. Men kan hier in het bijzonder 
wijzen op de ernstige fouten, die door StaJin begaan zijn bij het leidinggeven aan 
de landbouw, bij het organiseren van de paraatheid van het land tegen de fascis~ 
tische overweldigers en de grove willekeur, die geleid heeft tot het conflict in de 
betrekkingen met Joegoslavië na de oorlog. Deze fouten hebben schade toege~ 
bracht aan de ontplooiing van de afzonderlijke aspecten van het leven in de 
Sowjet~staat, zij hebben de ontwikkeling van de Sowjet~maatschappij geremd, 
vooral in de laatste jaren van het leven van J. W. Stalin, maar zij hebben haar 
natuurlijk niet kunnen afbrengen van de juiste weg van de communistische 
opbouw. 

Onze vijanden beweren, dat de persoonsverheerlijking van StaJin niet voort~ 
gekomen is uit bepaalde historische omstandigheden, die nu reeds tot het ver~ 
leden behoren, maar uit het Sowjet~systeem zelf, dat vanuit hun gezichtspunt niet 
democratisch is enz. Dergelijke lasterlijke beweringen worden weerlegd door de 
gehele geschiedenis van de ontwikkeling der Sowjet~staat. De Sawjets stellen een 
nieuwe vorm van democratische staatsmacht voor en zijn de vrucht van de 
revolutionnaire scheppingskracht van zeer brede volksmassa's, die opgestaan 
waren in de strijd voor de vrijheid. Zij waren en zullen blijven de organen van de 
werkelijke volksmacht. Juist de Sowjet~structuur schept de mogelijkheid tot het 
vrijmaken van de reusachtige scheppende kracht van het volk. Deze heeft de 
onuitputtelijke krachten, die in de volksmassa's sluimeren in beweging gebracht 
en millioenen mensen tot het bewust leiding geven aan de staat en deelnemen aan 
het scheppende werk van de socialistische opbouw gebracht. In een historisch 
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gezien korte tijd is de Sowjet~staat als overwinnaar uit de zwaarste beproevingen 
te voorschijn gekomen en heeft in het vuur van de tweede wereldoorlog de toets 
doorstaan. 

Toen in ons land de laatste uitbuitende klassen vernietigd waren en toen in de 
hele economie van ons land het socialisme het heersende systeem geworden was 
en de internationale positie van ons land fundamenteel was veranderd, werd het 
raam van de Sowjet~democratie een stuk verbreed en deze verbreding gaat nog 
steeds door. Ter onderscheiding van iedere vorm van burgerlijke democatie laat 
de Sowjet~democratie het niet bij woorden, maar garandeert in materiële vorm 
aan alle leden van de gemeenschap zonder uitzondering het recht op werk, ont
wikkeling en ontspanning, op deelname aan het politieke leven, op vrijheid van 
meningsuiting, drukpers, gewetensvrijheid en ook de reële mogelijkheid op een 
vrije ontplooiing van de persoonlijke kwaliteiten en alle andere democratische 
rechten en vrijheden. Niet in formele kenmerken ligt het wezen van de democratie 
maar daarin of werkelijk de politieke macht de vrijheid en de fundamentele be
langen van de meerderheid van het volk en de belangen van de werkers daent 
en weerspiegelt. De hele binnenlandse en buitenlandse politiek van de Sowjet
staat getuigt ervan, dat onze structuur volledig democratisch is en een volledige 
volksstructuur heeft. Het hoogste doel en de dagelijkse zorg van de Sowjet
regering bestaat in een alzijdige verhoging van het levenspeil van de bevolking en 
in het verzekeren van een vreedzaam bestaan voor het hele volk. 

Een bewijs van de verdere ontplooiing van de Sowjet~democratie vormen de 
door partij en regering genomen maatregelen ter uitbreiding van de rechten en 
bevoegdheden van de bondsrepublieken, voor een streng toezicht op het hand
haven van de wetten, voor het reorganiseren van de planning met het doel ruimte 
te maken voor plaatselijke initiatieven, voor het aanwekkeren van de activiteit 
der plaatselijke Sawjets en voor het ontplooien van, de critiek en zelfcritiek. 

Ondanks de persoonsverheerlijking heeft het machtige initiatief van de volks
massa's, geleid door de Communistische Partij en voortgekomen uit onze maat
schappijstructuur, haar grote historische werk verricht door alle hindernissen op 
de weg van de socialistische opbouw op te ruimen. De democratie van de socia
listische Sowjet~maatschappij vindt hierin zijn hoogste uitdrukking. De opmerke
lijke overwinningen van het socialisme in ons land zijn niet uit de lucht komen 
vallen. Zij zijn behaald dank zij het reusachtge organisatorische en opvoedende 
werk van de partij en haar plaatselijke organisaties, dank zij het feit, dat de 
partij zijn kaders en alle communisten altijd heeft opgevoed in de goeest van trouw 
aan het marxisme~leninisme, in de geest van toegewijdheid aan de zaak van het 
communisme. De kracht van de Sowjet~maatschappij ligt in de bewustheid van 
de massa's. Haar historische lotgevallen werden en worden bepaald door het 
scheppende werk van onze heldhaftige arbeidersklasse, van onze roemrijke kol-
chosboeren, van onze volksintellectueelen. . 

Door de gevolgen van de persoonsverheerlijking uit te roeien, door de halsje- • t 
wistische regels voor het partijleven in ere te herstellen, door de socialistische 
democratie tot ontplooiing te brengen, heeft onze partij haar banden met de brede 
massa verder versterkt en deze massa nog hechter aaneengesmeed rond het grote 
vaandel van Lenin. 

Het feit, dat de partij zelf moedig en openlijk het vraagstuk van het uitroeien 
van de persoonsverheerlijking, van de ontoelaatbare fouten, die door Stalin zijn 
begaan, aan de orde heeft gesteld, bewijst, dat de partij de vastberaden hoedster 
is van het leninisme, de zaak van het socialisme en communisme, het toezicht op 
de handhaving van de socialistische wetten en de belangen van de volkeren en 
het garanderen van de rechten der Sowjet~burgers. Dit is het beste bewijs van 
de kracht en de vitaliteit van de socialistische Sowjet~maatschappij. Tegelijk 
getuigt dit van de vastbeslotenheid der gevolgen van de persoonsverheerlijking 
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met wortel en tak uit te roeien en een herhaling te voorkomen van fouten van 
dergelijke aard. 

De veroordeling door onze partij van de persoonsverheerlijking van J. W. 
StaJin en de gevolgen daarvan is door alle bevriende communistische en arbei~ 
derspartijen goedgekeurd en heeft grote weerklank gevonden. De bijzonder grote 
betekenis van het XXe congres van de CPSU voor de hele internationale com~ 
munistische en arbeidersbeweging, dient onderstreept te worden. De communis~ 
ten in de andere landen beschouwen de strijd tegen de persoonsverheerlijking en 
haar gevolgen als een strijd voor de zuiverheid van de marxistisch-leninistische 
beginselen, voor het op scheppende wijze oplossen van de huidige problemen der 
internationale arbeidersbeweging, voor een versterking en een verdere ontplooüng 
van de beginselen van het proletarische internationalisme. 

De verklarigen van een aantal communistische zusterpartijen hechten hun 
goedkeuring en geven hun ondersteuning aan de door onze partij getroffen maat~ -, 
regelen tegen de persoonsverheerlijking en haar gevolgen. Het orgaan van het CC 
van de Communistische Partij van China, het blad .,Zjenminzjibao", geeft een 
uiteenzetting over de conclusies van de besprekingen over de besluiten van het 
XXe congres der CPSU op de zitting van het politiek bureau van het CC van de 
Communistische Partij van China in een redactioneel artikel: .,Betreffende de 
historische ervaring met de dictatuur van het proletariaat". Het blad schrijft: 

"De Communistische Partij van de Sowjet-Unie heeft in het voetspoor van de 
erfenis van Lenin zich ernstig met de zware fouten van StaJin en de daardoor 
teweeggebrachte gevolgen bij het leiding geven aan de socialistische opbouw 
beziggehouden. Gezien de ernst van deze gevolgen voor de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie, was het noodzakelijk om naast de erkenning van de 
grote verdiensten van StaJin met alle scherpte het wezen van de door StaJin 
gemaakte fouten bloot te leggen en de hele partij op te roepen te waken tegen 
een herhaling hiervan, voor een vastberaden uitroeien van de ongezonde gevolgen, 
die door deze fouten zijn veroorzaakt. Wij, communisten van China, zijn er diep 
van overtuigd, dat na de scherpe critiek, die op het XXe congres van de CPSU is 
gebracht, alle actieve factoren, die in het verleden sterk geremd werden door 
bepaalde politieke fouten, overal in beweging komen. De Communistische Partij 
van de Sowjet-Unie en het Sowjet-volk zullen nog meer dan voorheen eensgezind 
en aaneengesmeed de strijd voeren voor de opbouw van de grote communistische 
maatschappij, die in de geschiedenis der mensheid er nog nooit eerder geweest is 
en voor een duurzame vrede in de gehele wereld". 

"De verdienste van de leiders van de Communistische Partij van de Sowjet~ 
Unie, - aldus de verklaring van het Politiek bureau van de Franse Communisti
sche Partij, - bestaat daarin, dat zij de taak op zich genomen hebben de fouten 
en tekortkomingen, die met de persoonsverheerlijking samenhangen te verbeteren. 
Dit getuigt van de kracht en de eenheid van de grote partij van Lenin, van het 
vertrouwen, dat zij geniet bij het Sowjet-volk, maar ook van haar autoriteit in 
de internationale arbeidersbeweging". De algemeen secretaris van het Nationale 
Comité van de Communistische Partij van de V.S. van Amerika, kameraad Bugene 
Dennis, stelt de reusachtige betekenis vast van het XXe congres van de CPSU 
en verklaart in het bewuste artikel: .,Het XXe congres heeft de wereldvrede en 
de sociale vooruitgang versterkt. Het luidt een nieuw stadium in, in de ontwik~ 
keling van het socialisme en in de strijd voor een vreedzame coëxistentie, die in 
de tijd van Lenin een aanvang heeft genomen en in de daarop volgende jaren 
werd voortgezet en steeds doeltreffender en succesrijker wordt." 

Terzelfdertijd dient te worden opgemerkt, dat bij de bespreking van de kwestie 
der persoonsverheerlijking niet altijd op de juiste wijze de oorzaken worden ver~ 
klaard, die tot de persoonsverheerlijking hebben geleid en de gevolgen van deze 
cultus voor onze maatschappelijke structuur. Zo bevat bijv. het omstandige en 
belangwekkende interview van kameraad Togliatti met het blad .,Nuovi argu~ 
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menti", naast vele uiterst belangrijke en juiste conclusies ook onjuiste stellingen. 
Vooral kan men het niet eens zijn met de door kameraad Togliatti gestelde vraag 
of de Sowjet-maatschappij niet "tot zekere vormen van ontaarding" is gekomen. 
Voor het stellen van een dergelijke vraag bestaat geen enkele reden. En dit is 
des te onbegrijpelijker, omdat kameraad Togliatti op een ander punt van zijn 
interview volkomen terecht zegt: "Men kan niet anders dan tot de conclusie 
komen, dat het wezen van de socialistische structuur niet verloren is gegaan, om· 
dat geen enkele der vroegere verworvenheden teloor is gegaan en voor alles de 
maatschapij-orde door de massa's van de arbeiders, boeren en intellectuelen, die 
de Sowjet-maatschappij uitmaken, ondersteund wordt. Juist deze ondersteuning 
bewijst, dat afgezien van alles, deze maatschappij haar fundamentele democrati· 
sche karakter behouden heeft." 

Inderdaad zonder de steun van de breedste volksmassa's aan de Sowjet-macht 
en aan de politiek van de Communistische Partij, had ons land nooit in een zo 
onvoorstelbaar korte periode een machtige socialistische industrie kunnen schep
pen, de collectivisatie van de landbouw kunnen verwezenlijken. Het zou de 
overwinning niet hebben kunnen behalen in de tweede wereldoorlog, waarvan de 
afloop over het lot van de gehde mensheid besliste. Als gevolg van de volledige 
vernietiging van de Hitlerbende, van het Italiaanse fascisme en van het Japanse 
militarisme nam de ontwikkeling van de communistische bewegng een grote vlucht 
en groeiden de Communistische Partijen van Italië, Frankrijk en de andere kapi· 
talistische landen uit en werden massapartijen. Ook werd hierdoor in een reeks 
landen van Europa en Azië een volksdemocratisch bewind gevestigd en ontstond 
en versterkte zich het socialistische systeem en behaalde de nationale bevrijdings· 
beweging, die voortkwam uiti het koloniale systeem van het imperialisme, onge· 
kende successen. 

IV. 

In het eensgeznd instemmen met de resolutie van het XXe congres van de 
CPSU, die de persoonsverheerlijking veroordeelt, zien de communisten en alle 
Sowjet-mensen het bewijs van de gegroeide kracht van onze partij, van haar 
leninistische beginselvastheid en van haar eenheid en geslotenheid. "De partij 
van het revolutionnaire proletariaat, - merkte Lenin op, - is sterk genoeg om 
zichzelf openlijk te kunnen critiseren, om zonder er omheen te draaien fouten en 
zwakheden ook fouten en zwakheden te noemen" (Werken, deel 21, blz. 150, 
Russ. uitg.) Onze partij laat zich leiden door dit leninistische beginsel en zal t 
moedig voortgaan de fouten en misstappen in haar werk bloot te leggen, openlijk 
te critiseren en vastberaden op te ruimen. ·. 

Het CC vande CPSU meent, dat het tot dusverre door de partij verrichte ·~ 
werk voor het overwinnen van de persoonsverheerlijking en haar gevolgen reeds 
positieve resultaten heeft opgeleverd. 

Uitgaande van de besluiten van het XXe partijcongres, roept het CC van de 
CPSU alle partijorganisaties op: 

er voortdurend voor te waken, dat bij al ons werk de zeer belangrijke stellingen 
van het marxisme-leninisme over het volk als schepper van de geschiedenis, als 
voortbrenger van alle materiële en geestelijke rijkdommen van de mensheid, over 
de beslissende rol van de marxistische partij in de revolutionnaire strijd voor de 
omvorming van de maatschappij en voor de overwinning van het communisme in 
acht worden genomen; 

vastbesloten het in de laatste jaren door het Centraal-Comité van de partij 
verrichte werk voort te zetten betreffende een strenge eerbiediging in alle partij· 
organisaties van hoog tot laag van het leninistische beginsel van het leiderschap 
in de partij en in de eerste plaats van het hoogste beginsel - het collectieve 
leiderschap, betreffende het inachtnemen van de voorschriften voor het partij· 
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leven, die in de statuten zijn vastgelegd en de ontplooiing van de critiek en 
zelfcritiek; 

volledig de beginselen van de socialistische Sowjet~democratie te herstellen, 
zoals die in de Grondwet van de Sowjet~Unie zijn geformuleerd en het volledig 
herstellen van de schendingen van de revolutionnaire socialistische wetten; 

onze kaders, alle communisten en de zeer brede massa van werkers te mobi~ 
liseren in de strijd voor de practische verwezenlijking van de taken van het zesde 
vijfjarenplan door het in onbeperkte mate voor dit doel tot ontplooiing brengen 
van het scheppende initiatief en élan der massa's - de ware scheppers der 
geschiedenis. 

Het XXe congres van de CPSU heeft erop gewezen, dat het belangrijkste 
kenmerk van ons tijdperk de verandering van het socialisme in een wereldsysteem 
is. De moeilijkste periode in de ontwikkeling en versterking van het socialisme 
ligt achter ons. Ons socialistische land heeft opgehouden een eenzaam eiland te 
zijn in een oceaan van kapitalistische staten. Nu bouwt reeds meer dan een derde 
deel van de mensheid onder het vaandel van het socialisme aan een nieuw leven. 
De idee van het socialisme maakt zich van de hoofden van vele en vele millioenen 
mensen in de kapitalistische landen meester. De idee van het socialisme oefent 
een enorme invloed uit op de volkeren van Azië, Afrika en Latijns Amerika, die 
tegen alle vormen van kolonialisme in verzet komen. 

De besluiten van het XXe congres van de CPSU worden door alle voorstan~ 
ders van de vrede en het socialisme, door alle democratische en vooruitstrevende 
kringen beschouwd als een inspirerend programma van strijd voor een duurzame 
vrede in de gehele wereld, voor de belangen van de arbeidersklasse en voor de 
zege van de zaak van het socialisme. 

In de huidige omstandigheden openen zich voor de communistische partijen 
en voor de gehele internationale arbeidersbeweging ruime en schitterende perspec~ 
tieven ~ samen met alle vredelievende krachten een nieuwe wereldoorlog ver~ 
hinderen, de monopolies aan banden leggen en een langdurige vrede en veiligheid 
voor de volkeren verzekeren, een einde maken aan de bewapeningswedloop en 
de werkers bevrijden van de hierdoor veroorzaakte belastingdruk, de democra~ 
tische rechten en vrijheden verdedigen, die de werkers de mogelijkheid geven te 
strijden voor een beter leven en een lichte toekomst. Juist daarbij zijn de millioenen 
eenvoudige mensen in alle landen diep geïnteresseerd. De vredespolitiek en de 
voortdurend nieuwe successen van de Sowjet~Unie, de Volksrepubliek China en 
alle andere landen, die op weg zijn naar het socialisme, dragen in hoge mate bij1 
tot een gelukkige oplossing van deze problemen. 

In de nieuwe historische omstandigheden hebben internationale organisaties 
van de arbeidersklasse als de Komintern en de Kominform hun werk gestaakt. 
Maar hieruit volgt allerminst, dat de internationale solidariteit en de noodzaak 
van contacten tussen de revolutionnaire zuskrpartijen, die van het marxisme~ 
leninisme uitgaan, hun betekenis verloren hebben. In de huidige tijd, nu de krach~ 
ten van het sociaHsme onmetelijk zijn gegroeid, evenals de invloed van de socialis~ 
tische gedachte in de gehele wereld, nu in de verschillende landen eigen wegen 
naar het socialisme gezocht worden, moeten de marxistische partijen van de 
arbeidersklasse natuurlijk hun ideologische eenheid en internationale broederlijke 
solidariteit in de strijd tegen de dreiging van een nieuwe oorlog, in de strijd tegen 
de volksvijandige krachten van het monopoliekapitaal, die er naar streven alle 
vooruitstrevende en revolutionnaire bewegingen te onderdrukken, bewaren. De 
communistische partijen worden aaneengesmeed door het grote doel de arbei~ 
dersklasse te bevrijden van de knoet van het kapitaal. hen bindt eensgezind de 
trouw aan de wetenschappelijke ideologie van het marxisme~leninisme, aan de 
geest van het proletarische internationalisme, aan de onvoorwaardelijke toewij~ 
ding van de belangen van de volksmassa' s. 

In de huidige omstandigheden gaan alle communistische partijen bij hun werk 
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uit van de nationale eigenaardigheden en omstandigheden in ieder land afzonder· 
lijk en brengen daarbij volledig de nationale belangen van hun volkeren tot 
uitdrukking. Daar zij inzien, dat de strijd voor de belangen van de arbeidersklasse, 
voor de vrede en de nationale onafhankelijkheid van hun landen tevens en tegelij· 
kertijd een zaak van het gehele internationale proletariaat is, smeden en versterken 
zij de banden en de samenwerking onderling. De ideologische eenheid en de 
broederlijke solidariteit van de marxistische partijen der arbeidersklasse in de 
verschillende landen is des te onontbeerlijker, omdat de kapitalistische monopolies 
internationale agressieve bondgenootschappen en blokken scheppen, zoals de 
NATO, de SEATO, het pact van Bagdad, die gericht zijn tegen de vredelievende 
volkeren, tegen de nationale bevrijdingsbeweging, tegen de arbeidersklasse en de 
levensbelangen van de werkers. 

Terwijl de Sowjet~Unie veel gedaan heeft en nog doet voor de internationale 
ontspanning - hetgeen nu door iedereen wordt erkend - gaat het Amerikaanse 
monopoliekapitaal door met het toekennen van grote sommen ter versterking van 
de ophitsende activiteit in de socialistische landen. Zoals bekend heeft het Ame· 
rikaanse congres op het hoogtepunt van de .. koude oorlog" officieel {naast de 
middelen, die on~officieel worden verstrekt) een bedrag van 100 millioen dollar 
uitgetrokken voor ondermijnende activiteit in de volksdemocratische landen en 
in de Sowjet~Unie. Terwijl de Sowjet~Unie en de andere socialistische landen al 
het mogelijke doen voor een internationale ontspanning, proberen de aanhangers 
van de .,koude oorlog" de door de volkeren van de hele wereld veroordeelde poli· 
tiek van de .,koude oorlog" nieuw leven in te blazen. Het bewijs hiervoor is het 
besluit van de Amerikaanse senaat nogmaals een aanvullend bedrag van 25 millioen 
dollar uit te trekken voor ondermijnende activiteit, die cynisch aangeduid wordt 
met het ,.aanmoedigen van de vrijheid" achter ,.het ijzeren gordijn". 

Wij dienen dit feit nuchter te bekijken en er de nodige conclusies aan te ver· 
binden. Zo is het bijv. duidelijk, dat het volksvijandige gebeuren in Poznan uit 
deze bron betaald is. Maar de provocateurs en agenten, die betaald worden met 
gelden van over de oceaan, hebben slechts enkele uren adempauze gehad. De 
werkers van Poznan hebben op de vijandige provocaties een passend antwoord 
gegeven. De plannen van deze duistere ridders van de .. mantel en degen" zijn 
mislukt en hun schandalige provocatie tegen de volksmacht in Polen is verijdeld. 
Zo zal ook in de toekomst het ondermijningswerk in de volksdemocratische landen 
mislukken, al wordt dit soort werk nog zo rijkelijk betaald met hiertoe door de t 
Amerikaanse monopolies uitgetrokken bedragen. Men kan zeggen, dat dit weg· 1 

Dit alles bewijst, dat men niet zorgeloos mag zijn wat betreft de nieuwe 
gegooid geld is. !.· 

intriges van de imperialistische agenten, die de socialistische landen proberen 
binnen te dringen om aan de verworvenheden van de werkers schade toe te 
brengen en deze te ondermijnen. 

De krachten van de internationale reactie proberen de werkers van de juiste 
weg van strijd voor hun belangen af te brengen, hun ziel te vergiftigen met 
ongeloof aan de zaak van de vrede en het socialisme. Ondanks alle intriges van 
de woordvoerders der kapitalistische monopolies, gaat de arbeidersklasse met aan 
het hoofd de beproefde communistische voorhoede zijn eigen weg, die geleid heeft 
tot de historische overwinningen van het socialisme, en naar nieuwe overwin· 
ningen inzake de vrede, de democratie en het socialisme zal leiden. Laat men er 
van overtuigd zijn, dat de communistische en arbeiderspartijen in alle landen het 
roemrijke marxistische vaandel van het proletarische internationalisme nog hoger 
zullen heffen. 

De Sowjet~mensen zijn er terecht trots op, dat ons Vaderland als eerste de weg 
heeft gebaand naar het socialisme. Nu het socialisme een wereldstelsel geworden 
is, nu tussen de socialistische landen broederlijke samenwerking en wederzijdse 
hulp tot stand is gebracht, zijn er nieuwe gunstige voorwaarden geschapen voor 

456 



de ontplooiing van de socialistische democratie, voor een verdere versterking van 
de materiële productiebasis voor het communisme, voor een ononderbroken stij~ 
ging van het levenspeil van de werkers, voor een alzijdige ontplooiing van de 
persoonlijkheid der nieuwe mens - de bouwer van de communistische maat~ 
schappij. Laten de burgerlijke ideologen maar fabels verzinnen over de .,crisis" 
van het communisme, over de .,verwarring" in de gelederen van de communisti~ 
sche partijen. Wij zijn gewend van onze vijanden dergelijke verwensingen te 
horen. Hun voorspellingen zijn altijd als zeepbelle uiteengespat. Deze ongeluks~ 
profeten komen en gaan, maar de communistische beweging, de onsterfelijke en 
levende ideeën van het marxisme~leninisme, boekten reeds overwinningen en 
boeken er nog meer. Zo zal het ook in de toekomst gaan. Geen kwaadaardige, 
lasterlijke aanvallen van onze vijanden, welke ook, kunnen de onweerstaanbare 
gang van de historische ontwikkeling van de mensheid naar het communisme 
tegenhouden. 

30 juni 1956. 

Het Centraal-Comité van de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie. 

(Vert. G. H.) 

BRENG AFDELINGSLEVEN OP HOGER PEIL 

In een brief aan de redactie van P. & C. beschrijft pgt. JK. uit Den Haag de 
vooruitgang van de partijwerkzaamheden in twee Haagse buurtafdelingen uit het 
Laakkwartier. 

Daaruit blijkt dat het ledental in afdeling 8 in acht maanden met 35 partij~ 
genoten steeg en dat een soortgelijke ontwikkeling is waar te nemen in afd. 7. 
Bovendien is het aantal werkers in de afdelingen aanzienlijk uitgebreid. 

Pgt. JK. werpt in zijn brief een aantal vragen op die betrekking hebben op het 
leidinggeven aan de afdelingen. Zijn inziens zijn een aantal afdelingsleidingen 
slechts in staat te werken met een aantal kameraden dat varieert van 5 tot 15 man. 
Hun manier van werken is dan ongeveer als volgt n.l. bijeenkomen, de werk~ 
zaamheden, die voorhanden zijn, onderling verdelen, waarbij ieder zijn eigen 
bezigheid heeft en uitvoeren zo goed als het onder de gegeven omstandigheden 
mogelijk is. Het aantrekken van nieuwe partijgenoten voor het werk stagneert, 
omdat de kameraden niet weten op welke manier dit kan gebeuren, gezien hun 
eigen methode van werken in de afdeling. 

Pgt. J.K. trekt dan de conclusie dat er in onze partij nieuwe opvattingen en 
nieuwe beginselen voor het leidinggeven aan afdelingen moeten worden uit~ 
gewerkt, steunende op meer politiek leven d.w.z. meer politieke opklaring. 

Op ons 17 de partijcongres is vastgesteld, dat het organisatieleven in afdelingen, 
als geschetst door kam. J.K., geen politiek leven is van een Communistische 
Partij, maar in hoofdzaak lijkt op dat van de voor~oorlogse sociaal~democratie, 
met als resultaat, dé!t de afdelingsactiviteit eerst opbloeit bij hoogtijdagen, maar 
voor de rest van de tijd steunt op een kleine groep van hardwerkende partijleden, 
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die zich het vuur uit de sloffen lopen om interne werkzaamheden in de afdeling 
te verrichten, teneinde deze draaiende te houden. 

Zulke toestanden leiden er toe, dat er geen of weinig succes geboekt wordt in 
de uitbreiding van onze invloed en de strijd van de arbeidersklasse wordt geremd. 

Het kenmerk van onze partij is immers en daarmee verschilt zij van alle andere 
partijen in ons land, dat zij een strijdorganisatie is in handen van de arbeiders· 
klasse en geleid wordt door arbeiders. Haar onvermoeibare activiteit is er niet 
terwille van de partij en een doel op zichzelf, maar terwille van de zaak van de 
arbeidersklasse, die zij dient, terwille van de strijd tegen de reactie en voor de 
verdediging van het levenspeil en het behoud van de vrede. 

In het middelpunt van die strijd staat onze partij voor de opg!'lve de eenheid 
van de arbeidersklasse, de eenheid van actie van communisten en socialisten te 
verwezenlijken. Deze eerste doelen op de weg naar de verovering van de macht 
en de opbouw van het socialisme in ons land worden bereikt in de strijd van elke 
dag en niet alleen bij grote stukken strijd, zoals bijvoorbeeld verkiezingen. Zij 
zijn belangrijk; maar het zijn slechts episodes in de dagelijkse strijd van de 
arbeidersklasse. 

Het winnen van de massa's buiten de partij, voorop het winnen van de sociaal· 
democratisch voelende werkers voor onze politiek, vereist dat de werkzaamheden 
van onze partijafdelingen, daarop voor alles gericht zijn. 

Het stelt ons voor de taak ons onophoudelijk te verbinden met de breedst 
mogelijke bevolkingslagen op grond van de strijd voor de directe dagelijkse 
belangen. Maar wie anders zullen deze verbindingen met de massa leggen en 
onderhouden, dan onze leden van de partij, overal waar zij zich bevinden in het ~-
bedrijf, de vakbonden en de talloze organisaties en belangenverenigingen, die de 
werkers van ons land bezitten? 

Daarom wordt de doorwerking van onze politiek, het overtuigen van de mas· 
sa' s van de juistheid van onze politiek, bepaald door de mate waarin we er in ~ 
slagen in de partijafdelingen alle leden van de partij tot activiteit onder de massa's ~ 
te brengen, gepaard aan het uit de massa winnen van vele nieuwe leden voor de ~ 
partij. 

Het richten van ons werk op de massa's buiten de partij en haar directe invloed, 
door activering van onze leden en werving van vele nieuwe kameraden is de 
eerste stap in die afdelingen, zoals pgt. J .K. ze heeft geschetst. 

De colportage met en de werving van abonné' s op ons dagblad .,De Waarheid" t 
en een flinke uitbreiding van onze regelmatige propaganda in woord en geschrift ,. 
helpt ons dit overtuigingswerk naar buiten te versterken. 

Het veranderen van onze oriëntering geldt in zulke afdelingen de gehele 
ingesteldbeid tegenover ons werk. Als we spreken over de naar binnen gerichte 
activiteit bedoelen we niet alleen het goed laten functioneren van de contributie· 
inning. Dergelijke werkzaamheden zijn altijd interne werkzaamheden. Maar nemen 
we b.v. het bijeenbrengen van geld voor de strijd van de partij, in de vorm van de 11 

verschillende geldcampagnes. In vele afdelingen is dit werk eigenlijk gedegradeerd ! .. ·· 
tot int•ern partijwerk. Voor het verzamelen van geld doen we een beroep op .: 
onze leden en onze abonné's en dat is natuurlijk niet slecht, maar het inzamelen 

11 

van geld voor de strijd van de werkers dient een grotere omvang te hebben dan t 
alleen onze directe partijinvloed. Immers het geld is nodig voor de zaak van de 
arbeidersklasse en we dienen op grotere delen van de arbeidersklasse een beroep 
te doen. Het organiseren van geld bij nieuwe groepen werkers en het uiteenzetten 
dta we zulks doen in het belang van hun eigen strijd is een brok overtuigingswerk 
onder de massa. 

Ook bij de propaganda kunnen we een ingesteldbeid waarnemen, die recht· 
vaardigt te spreken over naar binnen gerichte activiteit. Enkele afdelingen werken 
b.v. met kaarten voor openbare bijeenkomsten, propagandavergaderingen e.d. in 
de eerste plaats bij onze eigen leden en lezers Ook dat is niet slecht, maar het 
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mag zich daartoe absoluut niet berperken. Het gaat er vooral om met deze bijeen~ 
komsten nieuwe groepen arbeiders buiten de partij en haar invloed te bereiken, 
het gaat om de sociaal-democratisch voelenden. · 

Het is nodig in de discussie ter voorbereiding van ons 18de Partijcongres 
zulke vraagstukken als het activeren van onze leden en het oriënteren van ons 
werk naar buiten te betrekken en in de ledenvergaderingen tot het onderwerp van 
een uitvoerige gedachtewisseling te maken. 

De stelling van pgt. J .K. dat de leidingen van een aantal afdelingen als het 
ware geen grotere .. capaciteit" kunnen verwerken dan leiding geven aan 5 tot 
15 kameraden helpt ons niet veel verder. Het gaat er m.i. om het werk van die 
kam~raden te richten op ons werkelijke doel en dat is niet intern werken om de 
afdeling draaiende te houden, maar dat is het winnen van de massa's voor onze 
politiek en het in strijd brengen van de werkers voor een linkse regering, voor het 
levenspeil en voor de vrede. Dan betekent elk nieuw lid versterking van onze 
partij, dan betekent elke nieuwe activist het opkweken van nieuw kader in de 
arbcidersklasse. Bereiken we dit dan zal ook het noodzakelijke interne werk beter 
lopen en aan zijn doel beantwoorden. 

Bij het veranderen van de oriëntering zullen de besturen in die afdelingen 
geholpen moeten worden door districtsleidingen en partijbestuur. Echter niet door 
het van tijd tot tijd bijwonen van een bestuursvergadering en het doorgeven van 
de te verrichten werkzaamheden, maar door het met de leden en de kaders in de 
afdeling gezamenlijk, in het dagelijkse werk van de afdeling, oplossen van de 
vraagstukken die daarbij rijzen en die nu eenmaal in elke afdeling verschillend 
zijn. 

In zijn brief werpt pgt. J .K. de vraag op hoe versterken we het politieke 
leven in een partijafdeling en meent dit te bereiken door het bespreken van de 
politieke toestand op bestuursvergaderingen, werkers- en ledenbijeenkomsten. 

Politiek leven in een partijafdeling beperkt zich echter niet tot het geven van 
politieke voorlichting door het houden van beschouwingen over de politieke 
situatie in ons land en in de wereld hoe nuttig en nodig, dat ook is. Natuurlijk 
kan geen kameraad zijn werk voor de partij goed doen, als hij niet of onvoldoende 
op de hoogte is van de politieke toestand en de taken van de partij, die daarmee 
samenhangen. Een communist moet om zo te zeggen ,.bij de tijd zijn", maar voor
lichting alleen, garandeert op zichzelf geenszins dat onze politiek door de 
afdeling verwezenlijkt wordt. 

Politiek leven in een partijafdeling omvat voor alles in de ledenvergadering 
de strijd der meningen en het ontwikkelen van de critiek en de zelfcritiek van 
onze leden over de te voeren politiek en de wijze waarop die in de partijafdeling 
in de practijk moet worden gebracht. 

Dat betekent, dat de partijgenoten deelnemen aan de discussie over zulke 
vraagstukken en deelhebben in de besluitvorming. Het tot alle leden van de 
afdeling uitbreiden van de meningswisseling en het gezamenlijk besluiten van de 
toe te passen methodes in het werk, zal het gezamenlijk uitvoeren door de partij
leden bevorder•en elk op zijn terrein, elk overeenkomstig zijn mogelijkheden. 

Het toetsen van de genomen besluiten in de practijk en de daarbij bereikte 
resultaten zullen het mogelijk maken met onze leden de tekortkomingen en ge
breken in het werk op te sporen, het werk van de leiding van partijgenoten 
afzonderlijk te beoordelen. 

Zulke meningswisseling en het ontwikkelen van de kritiek helpt ons ook tot 
een nuchtere beoordeling te komen van ons werk en onze prestaties en behoedt 
de partij voor zelfgenoegzaamheid en vormt een aansporing tot beter werk en 
meer energie. 

Immers het werken aan de doorvoering van onze politiek in buurt en bedrijf 
omvat een reeks van grote en kleine en zelfs hele kleine werkzaamheden. Zij 
omvatten zowel het leiden van een loonconflict tot het maken van een bedrijfs-
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of buurtkrant toe. Zij bestaat uit het werven van abonné' s op onz,e krant tot de 
organisatie van een huiskamerbijeenkomst met sociaal democraten toe. Vele 
werkzaamheden, die allen zorgvuldig gedaan moeten worden en op hun juistheid 
beoordeeld moeten worden. 

Het ontbreken van politiek leven in deze zin, brengt in de afdeling de dood in 
de pot. 

Daarnaast is het echt,er ook nodig na te gaan in onze partijafdelingen op welke 
andere wijze de verbindingen tussen leden en leiding sterker kunnen worden en 
hoe we de theoretische en politieke opvoeding van onze leden beter ter hand 
kunnen nemen. 

Het organiseren naast de regelmatige ledenvergadering,en en scholingsgroepen, 
van cursusbijeenkomsten en lezingen voor onze leden om een bepaald politiek 
vraagstuk door een partijspreker eens van alle kanten uiteen te laten zetten kan 
hierbij een hulp zijn. 

Het richten van de werkzaamheden van de afdeling op het versterken van onze 
verbindingen met de massa's buiten de partij, voorop met de socialistische ar
beiders, vereist een goede en bekwame leiding in een afdeling, bestaande uit de 
beste kameraden die we in ons midden hebben. Nu vertelt J.K. in zijn brief aan 
de redactie dat in Laakkwartier de afdelingsbestuursvergaderingen vergaderingen 
zijn geworden van werkers, waarbij dan deze kameraden aanwezig zijn en op een 
volgende vergadering weer anderen. 

De afdelingsbesturen omzetten in collectieven van werkers, met vergaderingen, 
waar je als werker interesse voor hebt en naar toe kunt gaan, kunnen wel aardige 
bijeenkomsten zijn, maar hebben met een afdelingsleiding niets gemeen. 

Met alle goede bedoelingen, berooft het in feite de afdeling van zijn leiding. 
Niet alleen steunen zulke collectieven van werkers niet op preciese persoonlijke 
vearntwoordelijkheid van de daartoe door de leden gekozen bestuurders, niet 
alleen leidt het er toe dat het werk min of meer lukraak wordt besproken en 
ondernomen zonder een vooraf opgemaakt werkplan, maar de bespreking van 
de partijlijn en de toe te passen methodes in de afdeling en de verdeling van de 
daaruit voortvloeiende werkzaamheden beperkt zich in vele gevallen tot de daar 
aanwezige kameraden. 

Het belemmert de voorbereiding en het houden van regelmatige ledenvergade
ringen en het remt de bespreking van onze partij~politiek met en de verdeling van 
het werk door de leiding over alle leden uit de partijafdeling. 

De taak van een afdelingsbestuur is het leiden en verdelen van het werk op 
basis van de door de ledenvergadering Henomen besluiten, dat is de enige beslis
sende bijeenkomst van de partijgenoten uit een afdeling. De ervaring leert dat 
het activeren van onze leden en het deelnemen aan de practische werkzaamheden 
het meeste succes oplevert, indien na een ledenvergadering, waar de vraagstukken 
besproken zijn, een bestuurslid met de partijgenoot afzonderlijk in de sfeer van 
het persoonlijke gesprek nagaat welke mogelijkheden de betreffende kameraad 
heeft en op welke wijze hij zijn steentje aan de uitvoering van de besluiten kan 
bijdragen. Deze methode van activering voor practische werkzaamheden van een 
afdeling, heeft successen opgeleverd in de verkiezingscampagne, b.v. rondom de 
verspreiding van de vele manifesten en kranten. In zeer vele afdelingen slaagden 
we er in grote aantallen kameraden voor verspreiden aan te trekken en konden 
de kaders zich in vele gevallen met andere werkzaamheden bezighouden, waartoe 
de verspreiders weer niet in de gelegenheid waren. Dit is nu slechts één voorbeeld 
maar het toont tegelijkertijd hoeveel er van goed werken van een afdelingsleiding 
afhangt. Nemen we b.v. de colportage met De Waarheid. Verschillende partij
genoten zijn om tal van redenen niet in de gelegenheid te colporteren op de dag die 
door het bestuur is vastgesteld. Maar moet het werk voor De Waarbeid gebonden 
zijn aan een bepaalde dag? Natuurlijk is het juist, een avond in de week te 
reserveren, waar op alle 'krachten uit de partij ongeacht wat de kameraden doen 
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en wat voor functie zij ook hebben, rond de colportage en de werving worden 
ingeschakeld, maar dat sluit niet. uit dat er maatregelen genomen moeten worden 
om ook op andere dagen het werken met de krant mogelijk te maken en daaraan 
dan ook die kameraden deel te laten nemen, die op de centrale avond voor de 
krant niet beschikbaar waren. Op zulke manieren is het mogelijk veel meer 
kameraden aan het werk te zetten en de hoeveelheid werk uit te breiden en 
beter te verdelen. Het is de kunst van leiding geven elke kracht, ook de meest 
eenvoudige in te schakelen en dat wordt niet bereikt als we de leiding omzetten 
in collectieven van werkers, die onderling het werk verdelen. 

Het schept meer passieve leden, omdat deze noch bij de bespreking en discussie 
noch bij de uitvoering van het werk zelf betrokken worden. 

Er zijn kameraden die zeggen: ja, maar het partijwerk dienen we toch ge~ 
zamenlijk te bespreken en te doen. Dat is juist, maar dat gezamenlijk doen en 
bespreken dient alle leden van de afdeling te omvatten en daarom zijn methodes 
nodig, die dat bereiken en zijn methodes als hier genoemd niet juist. 

Bovendien betekent gezamenlijk doen ook niet dat we allen hetzelfde doen. 
Er zijn nu eenmaal sterkere en minder sterkere kameraden, er zijn bekwame en 
minder bekwame organisatoren in een afdeling en daarom moeten de beste 
kameraden, door de leden belast worden met de leiding, van het werk in de 
afdeling. De plaats waar de besluiten genomen worden over de uitvoering van 
het werk is de ledenvergadering en zij doet dat aan de hand van de door het 
bestuur daartoe uitg•ewerkte voorstellen. Op die manier kan een afdelingsbestuur 
ook de touwtjes in handen houden, kan ze tussen de ledenvergadering in, de 
zaken controleren en weet ze wie met welke werkzaamheden is belast. Dat voor~ 
komt achteloosheid en anarchie en verhindert dat kostbare energie en tijd 
verspild wordt. 

De ledenvergadering mag onder geen voorwaarde vervangen worden door 
bijeenkomsten van werkers. De politiek van onze partij en de taken van de partij 
worden besproken en besloten in de ledenvergadering. Bijeenkomsten van wer~ 
kers kunnen slechts van tijd tot tijd nodig zijn om bepaalde ervaringen uit te 
wisselen en om het afdelingsbestuur zo nodig van advies te dienen. Elke kameraad 
zal onderschrijven dat er controle op de uitvoering van ons werk woet zijn, maar 
de meest effectieve controle is die van de leden zelf op het werk van de door hen 
geokzen leiding. Het is de scherpste controle, die we ons kunnen indenken. Daar~ 
om ook moet de ledenvergadering het middelpunt zijn van de afdeling en dient 
een critische geest op deze partijvergaderingen ontwikkeld te worden. Dat ver~ 
sterkt ook de geest van collectiviteit tussen de leden van de partijafdeling. 

Collectieve geest geldt in het bijzonder voor de leden van het afdelingsbestuur 
zelf. Dat betekent dat zij als geheel besluiten neemt over dewijze van werken, 
welke taken het eerste aangepakt moeten worden en waarop we ons in de 
afdeling moeten oriënteren voor het versterken van de partijinvloed. Deze collec~ 
tieve geest steunt echter op een persoonlijke verantwoordelijkheid van elk 
bestuurslid afzonderlijk. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor het werk van 
het gehele bestuur, maar is tevens persoonlijk verantwoordelijk voor de aan hem 
of haar opgedragen taak. De secretaris van de partijafdeling draagt de hoogste 
verantwoordelijkheid. Hij is de aanvoerder van het collectief en verantwoordelijk 
voor zijn bestuur en zijn gehele partijafdeling. 

Collectiviteit in een afdeling en in onze partij komt niet spontaan tot stand, 
maar moet georganiseerd worden. Daarom moet voortdurend opgetreden worden 
egen het op eigen houtje nemen van belangrijke besluiten door kameraden buiten 
de leiding om en aan de andere kant tegen het laten verzanden van de bestuurs~ 
vergadering in het bespreken van alle mogelijk kleine wisse~wasjes van practische 
aard, die best door de betreffende kameraad, op basis van de reeds door de af~ 
delingsleiding genomen besluiten, kunnen waren afgedaan. 

RINUS HAKS 
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:Landbonwovers~hotten en landbon wpolitiek 

Uit een redevoering van professor Thurlings tijdens de Landbouw
week, die nogal opzien heeft gebaard, t:mk ir. Kneppelhout o.m. de con
clusie dat in West-Europa agrarische overproductie dreigt, ook indien 
de Amerikaanse landbouw-overschotten geen invloed op de gang van 
zaken zouden uitoefenen. Hij kwam tot deze gevaltrekking op grond van 
de ontwikkeling der agrarische productie in de Westeuropese landen en 
die van de afzet. 

In landbouwkringen heeft deze stelling begrijpelijkerwijs grote in
druk gemaakt, temeer waar men zich van de gevolgen der agrarische 
crisis in Amerika heel goed bewust is. In een voorgaande beschouwing 
(P. & C. van maart 1956) hebben wij daarover reeds een en ander mee
gedeeld, maar er is in het licht van het bovenstaande zeker aanleiding, 
hierop nog eens terug te komen. 
Daarbij moet er allereerst op gewezen worden, dat de landbouwover
schotten in Amerika - niettegenstaande diverse maatregelen van 
regeringszijde tot vermindering - hoger zijn dan ooit. De tarwe
voorraden bedroegen bv. per 30 april jl. 29,1 miljoen ton tegen 
28,1 miljoen ton een jaar geleden, de voorraden aan maïs (die, tot zet
meel verwerkt, een gevaarlijke concurrent voor onze fabrieks-aardappe
len zijn) stegen van 22,2 op 29,2 miljoen ton, de katoenvoorraden groei
den met 40 %, enz. 

Zij zouden evenwel nog belangrijk groter zijn, indien de Amerikaanse 
regering niet reeds lange jaren achtereen de agrarische export met 
kunstmatige middelen had bevorderd en daardoor de wereldmarktprij
zen tot nadeel van onze landbouw omlaag had gedrukt. Hierover heeft 
J. P. Tripplaar, die de ontwikkeling vanuit Washington gade slaat, in 
Economisch-Statistische Berichten belangwekkende mededelingen ge
daan. Hij laat zien dat van de totale landbouw-export van Amerika 
sinds 1946 op zijn minst 41 %door de regering is gefinancierd en gesub
sidieerd en dat een zeer belangrijke achteruitgang van die export zou 
hebben plaatsgevonden, indien de regering deze zaak niet zelf ter hand 
had genomen. Hij verwacht bovendien dat "binnen afzienbare tijd door 
Amerika landbouwproducten ter waarde van 1,5 tot 2 miljard dollar 
(dus tot ca. 7,6 miljard gulden) op de wereldmarkt zullen worden ge
spuid. Aangezien de totale export de laatste jaren gemiddeld ca. 3 mil
jard dollar bedroeg, betekent dit volgens de schrijver dat 50 tot 65% 
van de agrarische uitvoer gesubsidieerd zal worden! 
(Trippelaar zegt, zoals wij reeds in onze beschouwing van maart jl. 
hadden aangetoond) dat het prijspeil op de wereldmarkt alleen al door 
het blote feit van de aanwezigheid der Amerikaanse overschotten een 
dalende tendentie vertoont. Maar de zaak is, dat tal van producten 
zoals katoen en vooral zuivelproducten, ver beneden de bij ons geldende 
prijzen "verkocht" worden of "geschonken". Wij herinneren aan de 
Amerikaanse leveranties van condensmelk naar Zuid-Vietnam, waar
door een der belangrijkste Nederlandse afnemers van dit product voor 
onze landbouw verloren ging. 

Ook wijst Tripplaar er op dat -de Amerikaanse export-politiek op 
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agrarisch gebied (het verkopen van landbouw-overschotten tegen plaat
selijke valuta) een gevaar voor Nederland inhoudt, "wiens economische 
stabiliteit bovendien nog altijd in aanzienlijke mate wordt bepaald door 
het volume van de export van de producten der agrarische veredelings
industrie". Voorts merkt hij op: "Men dient zich duidelijk te realiseren, 
dat de schade, die aan de belangen van de andere exporterende landen 
wordt toegebracht, zal stijgen, naarmate de Verenigde Staten worden 
gedwongen een steeds agressiever surplus-afzetpolitiek te volgen". In 
dit verband wijst hij er op, dat de betrokken Amerikaanse kringen 
steeds grotere aandrang op de regering uitoefenen om de overschotten 
op de wereldmarkt te spuien. Van die "agressiviteit" heeft men ook op 
de jongste zitting van de F.A.O. (de wereld-organisatie voor de land
bouw) kennis kunnen nemen, waar de Amerikaanse delegatie de eis 
herhaalde, dat de overige landen mede verantwoordelijkheid op zich 
moesten nemen voor de afzet van de overschotten, aangezien zij in de 
eerste na-oorlogse jaren door Amerika niet alleen met voedsel geholpen 
maar ook bij de wederopbouw van hun eigen landbouw. 

Dit "mede-verantwoordelijkheid" dragen komt in feite op de eis neer, 
dat deze landen (waaronder Nederland) zelf moeten helpen de Ameri
kaanse agrarische crisis te importeren. De eis komt echter door de rede
voering van prof. Thurlings in een zeer bijzonder licht te staan. Immers, 
wanneer Nederland door de ontwikkeling in West-Europa al door een 
agrarische crisis wordt bedreigd, dan is er dus juist alle reden om onze 
landbouw tegen de gevolgen van de Amerikaanse crisis te beschermen 
en juist niet mee te helpen aan het verder verzwakken van de Neder
landse positie. 

Het zou onzinnig zijn te beweren, dat Nederland geheel op eigen ge
legenheid de gevolgen van de Amerikaanse landbouwcrisis te niet zou 
kunnen doen. Maar weer loos is ons land allerminst. Men behoeft alleen 
maar naar het verloop van onze handel met Amerika te kijken, om dat 
in te zien. 

De totale invoer uit Amerika bedroeg in de jaren 1953-'55 resp. 899, 
1283 en 1651 miljoen gulden. De totale uitvoer van ons land naar 
Amerika bedroeg in deze jaren resp. 689, 621 en 596 miljoen gulden. 

Terwijl de invoer dus voortdurend steeg, daalde onze uitvoer naar 
Amerika even regelmatig. Het tekort in de handel steeg dientengevolge 
van 210 miljoen gulden in 1953 op 662 miljoen gulden in 1954 en 1.055 
miljoen gulden in het afgelopen jaar! Hierbij ging het voornamelijk om 
producten van de Amerikaanse industrie, die in steeds grotere mate 
ons land binnenstromen. Het stijgende tekort heeft zijn nadelen, maar 
het versschaft Nederland ook een sterke positie in de handels-onder
handelingen met Amerika. Ook in Amerika zal het wel bekend zijn, 
dat de producten die Nederland daar koopt, ook elders verkrijgbaar 
zijn. Dat geldt evenzeer voor de grondstoffen zoals katoen (in bijzon
dere mate!) en bv. kolen. Op elke maatregel ten nadele van onze land
bouw kan Nederland dus antwoorden met het plaatsen van zijn op
drachten in andere landen. Het spreekt evenwel vanzelf dat dit een 
verandering van de buitenlandse politiek vereist, terwijl andersom 
opgemerkt moet worden, dat juist een verandering van die politiek 
ook met het oog op de gevaren voor onze landbouw (en geheel afgezien 
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van andere nog belangrijker beweegredenen, zoals het zich losmaken 
van de Amerikaanse oorlogspolitiek) een nationaal belang van de 
eerste orde is. 

* 
Hoe is nu de totale situatie in de wereld en in het bijzonder in West

Europa? 
Volgens Amerikaanse berekeningen, die men met de nodige terug

houding moet behandelen, is de totale landbouwproductie in de wereld 
sedert 1935-'39 2 ro méér gegroeid dan de wereldbevolking. In de cijfers, 
die aan deze berekening ten grondslag liggen is de rijstproductie in 
China, Noord-Korea en de Sowjet-Unie niet opgenomen. Ook is geen 
acht geslagen op de ontwikkeling van de wereld-eieren-productie. 
Hieruit zou men kunnen concluderen, dat de toename der agrarische 
productie nog groter is dan de 19% van 1939 tot 1955, die in Amerika 
werd berekend. Daar staat evenwel tegenover, dat bij een omrekening 
van de landbouwproductie in calorieën, (dus totale voedingswaarde) 
blijkt, dat de groei van de agrarische wereld-productie ten achter is 
gebleven bij de groei der bevolking. Men zou dus kunnen zeggen, dat er 
-gezien de reusachtige achterstand in de onderontwikkelde landen
een even reusachtig afzetgebied voor de voorhanden overschotten aan
wezig moet zijn. Maar dit is niet het geval. Er is wel vraag, maar geen 
koopkrachtige vraag. Ziedaar een van de onoplosbare tegenstellingen 
in ons stelsel. 

Het wordt _nog verscherpt, doordat de productie van hoogwaardige 
overschotten juist in die landen plaatsvindt, waar de levensstandaard 
- vergelijkenderwijs -hoog is. Zo wordt berekend dat de totale rund
veestapel in de wereld op 1 jan. jl. 918 miljoen stuks bedroeg, 17% 
meer dan het gemiddelde van 1946-'50, maar de grootste toename vond 
plaats in Amerika. 

Een .klein land als Nederland heeft verder- in tegenstelling tot b.v. 
Amerika - niet de middelen, om een grootscheepse export van land
bouwproducten naar de onderontwikkelde landen te financieren. De 
volle zwaarte van de crisis van overproductie in Amerika drukt der- I 
halve op ons land. . 

Zij wordt verergerd door de ontwikkeling in de ons omringende lan- • 
den, die de voornaamste afzetmarkt voor onze veredelingsproducten 
vormen. 

In al deze landen is een streven naar zelfvoorziening merkbaar. 
Frankrijk, dat tot voor'kort tot de graan-importerende landen behoorde, 
gaat al weer graan uitvoeren. Engeland, voornaam afzetgebied voor 
onze zuivelindustrie en bacon, legt zich in toenemende mate op uit
breiding van de vleesproductie toe· en oriënteert zich t.a.v. de zuivel
invoer meer en meer op de landen van het Britse Gemenebest, die zelf 
grote overschotten hebben. 

Zo bedroeg bv. de productie van fabrieksboter in Engeland verleden 
jaar 16,1 duizend ton tegen 20,3 duizend ton in 1938. Maar onze boter
export naar Engeland viel van 36,2 duizend ton in 1938 terug op 10,5 
duizend ton in 1955. Bij kaas is dezelfde ontwikkeling waar te nemen. 

l 
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Daarentegen steeg de invoer van margarine uit ons land van 4,9 duizend 
ton in 1938 op 36,2 duizend ton in 1955. 

Bekend zijn ook de pogingen van de Westduitse regering, om de 
agrarische productie op te voeren. Volgens een berekening van "Land
bouw Wereldnieuws" bedragen de totale subsidies, die de Westduitse 
landbouw thans ontvangt, jaarlijks ca. 4,5 miljard DM. Weliswaar komt 
het grootste deeLhiervan ten goede aan het grootgrondbezit en worden 
ook in West-Duitsland krachtige pogingen aangewend, om het grote 
aantal kleine boeren terug te brengen - maar het effect blijft voor 
Nederland hetzelfd. Subsidies worden gegeven op brandstof voor trac
toren, op het gebruik van kunstmest, op de productie van eieren 
(3 pfennig per stuk); er is vrijstelling van omzetbelasting en de door de 
Bonn-regering gefinancierde ruilverkaveling wordt in hoog tempo uit
gevoerd. De voornaamste maatregelen hebben ten doel, de grote land
bouwbedrijven te vergroten én te mechaniseren. Hierbij valt de nadruk 
op bevordering van de veehouderij met het doel voor de voorziening 
van boter onafhankelijk te worden van het buitenland, o.m. van Neder
land dat een der grootste leveranciers is. 

Bij deze alarmerende ontwikkeling komt de concurrentie, die Neder
land van andere landen ondervindt. Het is bekend, dat West-Duitsland 
de grootste en voornaamste klant voor onze groenteteelt is. Hoewel onze 
uitvoer (ook naar hoeveelheid) tegenover de jaren 1927-'38 niet onaan
zienlijk is gestegen (ca 10% naar hoeveelheid) is de ontwikkeling niet
temin onrustbarend. 

De totale Nederlandse groente-uitvoer naar West-Duitsland steeg 
van het voor--oorlogse (crisis-)peil van 170.000 ton tot 186,7 duizend ton 
in 1955. Maar de Italiaanse uitvoer naar onze oosterburen steeg van 
108,6 duizend ton op 254,1 duizend ton en heeft Nederland dus reeds 
van de eerste plaats verdrongen. Ook andere landen konden hun invoer 
in Westduitsland belangrijk meer opvoeren dan Nederland. Indien deze 
tendens zich voortzet (en daar ziet het naar uit) moet er rekening mee 
worden gehouden, dat onze afzet in West-Duitsland binnenkort gaat 
verminderen - zelfs indien er geen industriële crisis, met alle gevolgen 
van dien, zou uitbreken. 

Onze moeilijkheden met België zijn bekend. Zwitserland geeft op 
allerlei landbouwproducten hoge subsidies en beschermt aldus de 
binnenlandse afzet van zijn eigen productie. Een soortgelijke politiek 
wordt in de overige landen van West-Europa gevoerd. 

* 
Men kan dus niet ontkennen, dat prof. Thurling's voorspelling in 

overeenstemming met de algemene ontwikkeling schijnt te zijn. Vol
.gens zijn berekeningen kan de jaarlijkse toename van de landbouw
productie in West-Europa op twee procent worden gesteld, terwijl de 
afzetmogelijkheden "door bevolkingsgroei en welvaartstijging" met 
slechts 1 Y:! % zouden toenemen. In dit laatste cijfer zit natuurlijk een 
groot element van speculatie, aangezien vele tekenen op een versnelde 
inflatie en dus armoedestijging wijzen. 

Maar wat ons hier bijzonder interesseert, is de oplossing, die de 
Wageningse professor aanbiedt. Zijn recept luidt: overgang naar grotere 
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bedrijven met meer mechanisatie en minder arbeidskracht; afvloeiïng 
binnen 20 jaar van 100.000 personen uit de landbouw, waarbij vooral 
gedoeld wordt op de kleine boeren in de zandgebieden. 

Wat dit laatste punt betreft moet er op gewezen worden, dat het aan
tal landbouwers met bedrijven van 1-3 ha. op de zandgronden in het 
tijdvak van 1950-'55 reeds gedaald is van 17.450 op 12.886 en dat van 
,boeren met 3-5 ha. van 18.295 op 16.168. 

De "sanering" is dus reeds lang aan de gang, maar daardoor wordt 
zij nog niet aanvaardbaar. Maar juist, gezien de opvattingen in regeren
de kringen moet gewaarschuwd worden voor het gevaar, dat de land
bouwpolitiek - indien uit de landbouwkringen niet voldoende verzet 
wordt geboden- in versneld tempo de kant van het wegsaneren der 
kleine bedrijven op zal gaan. 

Bovendien komt het advies van prof. Thurlings op een slecht moment 
Want het is bekend, dat ook de grotere bedrijven op de meest rendabele 
gronden juist door de ver doorgevoerde mechanisatie, die hoge investe
ringen vereist, in moeilijkheden dreigen te komen. De economische 
werkelijkheid is immers, dat de financiële draagkracht van de boeren 
(met inbegrip van de grotere) achteruitgaat, hoewel de productiviteit 
van onze landbouw ver boven het gemiddelde in West-Europa ligt. 

Prof. Thurlings acht het onaanvaardbaar dat de overheidssteun aan 
de "marginale bedrijven", d.w.z. aan de bedrijven met de hoogste kosten 
en de geringste natuurlijke vruchtbaarheid een "chronisch" karakter 
krijgt. De werkelijkheid is evenwel, dat - zoals het Landbouwschap 
in zijn brief van 20 juni j.l. aan kabinetsformateur Drees te kennen 
gaf - "ondanks de productiviteitsverhogende maatregelen" en "med.e 
onder invloed van de verstoorde prijsvorming op de internationale 
markt" de "normale productiekosten op het s o c i a a 1 en e con o
m is c h ver antwoorde bedrijf niet steeds uit de prijzen van de 
producten kunnen worden vergoed". Zij, die de ontwikkeling kennen, 
weten dat dit nog zeer zwak is uitgedrukt. In elk geval geeft het Land
bouwschap toe, dat ook de bedrijven, die men thans als economisch en 
sociaal verantwoorde bedrijven" gelieft te beschouwen, met verlies 
werken. De drogreden, dat de boer in de eerste plaats is aangewezen om 
verbetering in de toestand te brengen, gaat dus niet op. Het gaat hier 
om een algemene ontwikkeling, die niettegenstaande de grote inspan
ningen van het· agrarische volksdeel, doorzet. 

Derhalve kan een verbetering van de toestand en het opwerpen van 
dammen tegen de dreigingen van buiten, alleen door overheids-ingrij· 
pen tot stand gebracht worden. Dit houdt in, dat de landbouwpolitiek 
van ons land radicaal veranderd dient te worden. De vraag is, of 
Nederland soms niet in staat is uit de voorbeelden van de ons omrin· 
gende landen lering te trekken. Het antwoord kan slechts bevestigend 
luiden. 

Een van de voornaamste middelen lijkt ons het vaststellen van 
garantieprijzen gebaseerd op productiekosten en een toepasselijke 
ondernemerswinst, afgestemd op de productiekosten in de minst vrucht· 
bare gebieden. Deze gedachte, die in alle Maatschappijen van Land· 
bouw leeft, zou als richtsnoer moeten dienen en de nadere uitwerking 
er van zou in over leg tussen de standorganisaties en de overheid dienen 
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te geschieden. Het argument, dat de boeren op de vruchtbare gronden 
door een dergelijk stelsel bevoordeeld worden, kan men rustig terzijde 
leggen, gezien het belastingstelsel dat eventuele extra-winsten van 
bepaalde boeren wel weet af te romen. De financiering dient te geschie
den, zoals in ons verkiezingsprogram is voorgesteld, door een extra
heffing op de buitensporige winsten der industrie. 

Bepaalde gedachten, zoals het vaststellen van maximumprijzen voor 
de industrie, die de laatste tijd uit landbouwkringen naar voren komen, 
kunnen in dit stelsel nuttig gebruikt worden. 

Ook dient de vraag onderzocht te worden, hoe de kleine bedrijven 
door overheids-subsidies verbeterd kunnen worden. Het vraagstuk van 
de arbeidsvoorziening dient in gemeenschappelijk overleg tussen boeren 
en landbarheiders te worden opgelost, waarbij over het principe -
strijd tegen vrijere loonvorming - in wezen reeds overeenstemming 
bestaat. 

De keerzijde van een dergelijke politiek is koopkrachtverhoging van 
de massa der verbruikers en een doeltreffende bevordering van de afzet 
der landhouproducten op nieuwe markten. Dit zijn in de eerste plaats 
de markten van Oóst-Europa. Maar de plattelandsbevolking dient zich 
er ook van bewust te zijn, dat een radicale verandering van de Neder
landse handelspolitiek een kwestie van de verandering van de gehele 
buitenlandse politiek is. En die is slechts te bereiken door de strijd voor 
een linkse regering. 

F. BARUCH 

TRIO 
het is waar dat het duinzand in je haar zit 
pijper 
het koude zand al komen de zuidzee-eilanden daartussen 
met avondklanken en zonklanken snaren van banjo's 
jouw trio loopt door de vingers zonder consistentie 
duingeel grijsblauw en de wind 
hoilands zand tokkelend op de ruiten 
de delta het noorden barrière van klei 
wij zijn toch lichter wij hebben pijper 
wij hebben de meeuwen het rode wier de luchtbellen 
als leren lappen die openspringen 
aan de rand van de zee kijken wij uit over sloten 
rechthoekige deken beneden 
de wind in de rug de open adem de duintop 
dwarrelend schuim van de zee tot vlokken verstijvend 
• grijswitte muziek koud en zacht gehavend en eerbaar 

SONJA PRINS 
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MALAI(I(A 
De begaafde Duitse dichter, wiens naam boven deze bijdrage 

staat, schreef een groot gedicht in 27 stukken over de Vrij· 
beidsstrijd in Malakka: De jonge Chinees Li Foe, lid van het 
Anti-Japanse leger van Malakka, faalt als verspieder in het 
door de Japanners bezette Mentakab. Hij zal uit zijn eenheid 
gestoten worden, maar krijgt nog een keer de kans, zijn falen 
goed te maken. Weer reist hij naar Mentakab, en brengt de 
opdracht ten uitvoer, al valt hij in 's vijands hand en al wordt 
hij gefolterd. Tijd van handeling: 1943. 

De hier volgende stukken vormen een uittreksel van het 
volledige werk. 

De vlucht van Li Foe uit Mentakab 

Toen ik de weg betrad naar Mentakab 
En als verspieder bij 'thuis der Japanners kwam, 
Waar als een rattenzwerm de verraders liepen 
In en uit de kamers van de stadscommandant, 
Zag ik bij 't glariën van middagdaken 
Te pronk gezet op een gepunte paal 
Het afgeslagen hoofd van Lim Bo Seng. 

De holle grote ogen van de dode klaagden. 
Zo klaagde de mond vol bloed. 
En klagend lag het witte licht van wolken, 
Gefolterd door de paalpunt, 
Over Malakka' s verscheurde aarde, 
Over de open aadren van tin. 

0 LimBo Seng, 
De pijn rukte aan al mijn spieren, 
Toen ik jou zag aan het bamboe des doods. 
De tanden sloegen mij in de lippen. 
Maar ik liep de paal voorbij, 
De met bloed bespatte straatweg af, 
Zonder met tranen de beulen te vloeken. 
Ik ging als verspieder door Mentakab 
En wijdbeens stond de wacht voor de deur. 

Ik boog diep, 
De handen naar mijn gezicht geheven, 
Zoals de troepen van de Tenno bevalen, 
Die rovend en brandend Malakka doortrokken, 
Om met moordenaarstouwen 
Ons het juk op de nek te binden. 

Ik, Li Poe, die op zijn zestiende jaar 
Zich voegde bij de partizanen van Menchis 
En hun wet naleefde 
Om de vrees van mij te werpen, 
Zoals men van naakte voetzool leem en blad 
Met een bamboesplinter wegkrabt, 
Ik, Li F9e, moet bekennen: 
Ik voelde de angst in gebeente en haren, 
Toen ik het huis der moordenaars achter mij had. 



.ge 
rij-
let 
1et 
eid 
len 
de 
rdt 

1et 

Ik, Li Poe, die met spiedende blik 
Vijf dagen moest blijven in Mentakab, 
Hier onder de hemel der Japanners, 
De keizerlijke hemel, 
Die naar benzine stonk en bloed, 
Ik, Li Poe, moet bekennen: 
De koude vochte strop van de angst 
Snoerde - zich allengs om mijn keel. 
Ik hoorde kreten, zij namen hun intrek, 
Zij verschenen als een pest in de poorten. 
Een kind omklemde moeders benen. 
Zij schopten het weg. Zij wurgden de vrouw 
En sleepten haar onder de huif van de wagen. 

Maar de paal rees uit boven alles. 
Ik liep door de zon met ijskoude huid. 
Ik zag de paal, de met bloed bespatte paal, 
En ontvluchtte de straten van Mentakab, 
Alsof de scherpe schaduw 
D~r tuinheggen in mijn voeten sneed. 

Wei-Doen zoekt de Atap-hut 
In lange sluiers 
Melkbleek en vaal 
Kroop moerasmist 
Op tegen naakte rotsen. 
De avondslangen 
Zochten de hemel. 

Met springstof beladen, met rijst en medicamenten, 
In het spoor der witte avondslangen, 
Klom ik naar de hut bij de stenige pas. 
Aan de oostlijke flank, het buffelpad kruisend, 
Moeizaam mij hijsend van wortel naar wortel, 
Trok ik mij op aan koordvaste slingergroei 
En bereikte de open, hangende rots. 

Daar zag ik hen gaan, de troepen van de vijand, 
Diep beneden, naast de rivier in 't dal. 
Als gleden ze voort op een lopende band: 
Kanonnen, tros en regimenten, 
Het avondlicht met stof verduistrend, 
De zon vernielend met hun tankstoet. 
En boven hen, aan Malakka' s hemel. 
Laag vliegend, de steven gericht naar Karak, 
Een sprinkhaanzwerm van jagers en bommenwerpers. 

Hier boven stond ik, achter 's vijands linie, 
De ploeger en buffelherder Wei-Doen, 
Die in December, toen over de Perak 
De Britten in ordloze vlucht verdwenen, 
De ploeg in de halve voor liet staan, 
En naar de jungle ging, naar de strijdgroep. 

Bij Bentong zag ik hen toentertijd vluchten, 
Als meegesleurd door reusachtige wateren, 
De mijnbezitters, districtsofficieren, 
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Plantagebeheerders en zendelingen. 
En achter hen was het doffe dreunen 
Van de Japanse batterijen. 

Wij Hakka-Chinezen, wij rubbertrappers, 
Wij houtvlotters, lastdragers, koelies der mijnschacht, 
Wij staarden woordloos de vluchtenden na. 
De grond trilde diep van de kanonnade. 
Eèn uitbuiter vluátte, de tweede volgde, 
Zoals het ene magere jaar op het andere. 
En wederom heerste het onrecht. 

Hier boven op de uitspringende rots 
Stond ik alleen in de rug van de vijand. 
Ik hield mij vast aan heester en wortel. 
Een suizen vloog mij door de slapen 
Als zonk de steen weg onder mijn voeten: 
De geweldige macht, de naar buit begerige, 
Wen telde weg als een seizoen plaag, 
Zij vervulde het land met vuur en duisternis. 

Maar daar kwam uit de schemerverte 
Van rivieren en bergen en ernstige sterren 
De stem van Li Foe, de commandant: 
.. Tel in de ochtend de droppels van dauw 
En tel de halmen van 't gras daar bij. 
Zo talrijk zijn wij in heel de wereld. 
Wij zijn de dijk in deze doodsrivier." 

Wei-Doen en de leermeester 

Buiten vloog uit nauwe regensprengen 
Het lemig water de hellingen af. 
Maar rond het zesde morgenuur 
Scheurde de zwaarversomberde hemel 
En licht, gefilterd door witte wolken, 
Woei om vochte rotsen en varens. 
Ik wies de penselen van geitenhaar 
In het krinkelend water der beek, 
En hurkte neer op de drempel der hut 
Om de inktsteen schoon te krabben. 
Ik wilde schilderen, niet langer in doffe 
Rust van vergeefs verlangen smachten. 

Ik, Wei-Doen, een onwetende koelie, 
Ik leerde tekenen met de penseelpluim 
Het moeilijk schrift van de mandarijn 
In het kamp van de groep, ten noorden van Menchis. 
Wij olieden niet slechts onze geweren 
In de jungleschemer, kapten hout 
En bouwden bastions van gespleten bamboe -
In uren zonder regen, bij voorhoofdsgloed der bergen, 
V oor ons op 't erf het bord met de letters, 
Trachtten wij ploegers en rubbertappers, 
Geduldig op de hielen hurkend, 
Met gepunte stokken, 
Om inkt en papier te sparen, 



Het beeld van het schrift 
Behoedzaam in 't zand te krassen. 

Maar ik was ver weg met mijn ogen. 
Ik was in Karoen, ons dorp. 

Zwaar en zwijgend 
Stond voor mijn hut 
Aldaar de avond, 
Op rotsige schouder dragend 
Het zwarte rijshout van de nacht. 

Zo verzonk ik diep in mijn dromen, 
In watervallen en buffelpaden, 
En tekende met gepunte stok 
Het landschap in 't zand waar ik geboren werd, 
Bergen en bomen 
En springende tijgers. 

Toen de strenge, behulpzame leermeester 
Woe Bingin het kamp van Menchis dat zag, 
Gaf hij mij inkt en een penseel van geitenhaar. 
En ook een boek, om 't te bekijken, 
Met prenten van oude meesters. 

Hij bekeek, hij wikte. Hij greep soms in 
Met vlugge of weloverwogen lijnen, 
Met water en inkt en zuigende vezels 
Hielp hij mij vechten op 't blanke papiervlak. 
Maar toen ik de eerste mens getekend had 
- Dzjang Fei, en allen herkenden hem -, 
Toen schoof, stil glimlachend, Woe Bing 
Het smetloos getekende blad terug 
En sprak woorden van de wijze Hoe Tsjoean: 
"Schilder de bron van de daad bij de mens 
En niet de huid, die hem omspant." 
En langzaam groeide het weten in mij. 

Wei-Doen en de oude meesters 

In bewondering voor de oude meesters, 
Die stenen schilderden als aarde-botten, 
En dunne nevels als huid der bergen, 
Trachtte ik dikwijls, maar steeds tevergeefs, 
De vochtige glans van de regen te tekenen. 

Daar echter maan en zon neerschenen 
Op een al erger verwoest gebied, 
Lagen stenen niet als aarde-botten, -
Mensengebeente glimmerde bleek, 
Waar tanks in vraatzuchtige reeksen het merg 
Van de straten aan 't oppervlak reten. 

Zo begon ik te tekenen wat ik zag: 
Het somber dorp van de vermoorden, 
Het onbevloeide veld bij Ketari, 
Het scheprad versplinterd, in 't starre gareel 
Hing nog de os als verhard in de zelen; 
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De leeggestolen tempelzaal, 
Waar op het puin van glazuren tegels 
De slang slaapt in het bleke licht. 

0 oude meesters, ik kon niet schilderen 
De rotsige rugvin der rivieren, 
Alsof een reuzenvis stond te loeren 
In 't vlakke water ntet kieuwen van zonlicht. 

Ik kon de geur van de nevel niet tekenen, 
Die over bloeiende takken streelt, 
Het grijzend wit van de zwevende sneeuwbui 
Alsof er schuim uit een windnest opstoof. 

En toch - hoe snel overtrof ik u, 
0 hoge meesters, in beelden van schrik en wee! 
Zij folterden mij. Wie kon ze verbannen? 
Zij vulden mijn ogen met droefenis. 
Waar ben je ",fluitspelende bootsman?" 
Zag ik je schreiende dochter niet 
Toen ik spiederswerk deed achter het fr.ent van de vijand? 
Harkte zij niet met een schroeiende tak 
Diep in de as van de paalhut 
Om jouw zwarte schedel te vinden? 

En "oude man, teruggekeerd van het dorpsfeest", 
Vond jouw knecht nog in de stal 
Je vermoeide buffel op ritselend stro? 
Of stond de vijand al op de drempel? 

Waar is je "gehucht aan het meer", door wilgen omwoekerd? 
En waar in 't licht van doorzonde avondwolken 
Het eenzame "dorp in het hooggebergte"? 
Zoek het achter een heining van vlammen! 
De oorlog heeft alles hard verdord 
Op zijn roostervuur des doods. 

En jullie op 't doodstil veld - wat lig je verstomd, 
Prijsgegeven aan vogels en winden, 
Jullie, schilders, dichters, dansers, zangers 
Van het "landschap, door geleerden bevolkt." 

Het onverwoestbare licht, o oude meesters, 
Waar jullie eens rustig doorheen liepen, 
Glanst het nog op de ster.vende wegen 
En boven de groeven der verschrikking - - ? 

De beeltenissen der goede hoop 

Maar W oe Bing sprak aldus: 
.,Het onverwoestbare licht, 
Waardoor wij nu rusteloos heen lopen, 
Het ligt op de beeltenissen der hoop." 

Dit zei Woe Bing, toen wij voorSoengei Gau, 
Op een grillige grauwe dag van mist, 
Deng Ling-ban, de boer zonder land, 
In zijn lompen zagen zitten huiveren, 



Zijn vrouw naast hem, jammerend in de regen. 
De vijand was door zijn dorp getrokken 
En had hun de rest van de oogst ontroofd. 

"Schilder de boer Deng Ling-ban niet, 
Zoals je hem ziet, in de mist van de kille landweg, 
Als hij van hut naar hut sluipt 
En om wat waatrige rijst moet bedelen. 
Schilder Deng op zijn stuk grond, 
Dat hij toch weldra zal bewerken. 
Laat hem gaan in het milde vuur van de akkervroegte 
Achter de knikkende ossekoppen van het trekjuk, 
Hij drukt het ploegijzer diep in de aarde, 
Die als een golf van zwart water langs 
Zijn tenen voorbij stroomt. 
Want hem horen zaailand en oogst toe 
En licht en duister en wind en regen. 
Hij draagt op zijn schouders het jaar. 

Schilder niet altijd, wat je ziet. 
Schilder de beelden van de goede hoop!" 
En langzaam kwam het weten tot mij. 

Wei-Doen schildert het beeld van de goede hoop 

Hierop begon ik, in diepe nacht, 
Bij het flakkerlicht van de bamboelantaarn 
En zachtjes ademend door 't sjirpen der krekels, 
Dat bevend door dunne wanden drong, 
Met rechtgehouden penseel te schilderen. 
Ik vulde losjes het beeldvlak 
Met zwevend licht en donker 
Van inktdroppels die zacht vervloeiden 
Steeds zorgend, dat alles vochtig en fris bleef. 
Tot onder 't penseel 
De kleur leek adem te halen, 
Zo schilderde ik voorhoofd en ogen van een 

• Die midden in een vliegende storm 
Een kern is van innige rust. 

En is hij niet het gesternte 
Dat flonkerend gaat langs de zoom van de nacht 
De morgen verkondigend? ~ 
En wijken niet, als ijs dat smelt, 
Voor hem de vijanden langzaam terug? 

Peinzend hield ik het penseel 
En keek op in de duisternis 
Naar de zwartberookte balken. 
En innige rust bijeenzamelend in alle aderen, 
In alle kloppende polsen, 
Overdacht ik de woorden van Hoe Tsjoean: 
Moeilijk is het een mensengezicht te schilderen, 
Maar moeilijker nog de bron van onze daden, 
Daar die verborgen ligt in ons hart. 
0 bron onzer daden! 
En welke stem volgden zij, 
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Toen zij de onuitwisbare sporen 
Van de Grote Mars 
Met naakte voetzolen drukten 
In de sneeuw der ravijnen op de Woe Mong? 
Toen zij aan de Toe Tai 
De keilende dood overwonnen, 
De kettingbrug zonder balken, 
Het zog van de afgrond in 't suizende haar, 
Maar vastgesnoerd met de liefde van 't volk? 

Met é én vloeiende penseelstreek 
Trok ik de mondlijn. En de lippen van Mao schilderend 
Schilderde ik China's mond. 

De stem van Lim Bo Seng: 

Malakka 

0 Malakka, 
Leeg staat jouw nap op alle tafels. 
En waar je kinderen nog rijst ontdekken, 
Is hij zwart en smaakt hij naar as 
Van verbrande dorpen. 

Maar eens zal boven de bergen jouw maan weerklinken 
Van de dreun der houten klokken, 
Als olifanten, beladen met tin, 
Met gouden munten op 't grijze voorhoofd, 
Nog 's avonds de weg naar de haven afleggen, 
Waar jouw boten in de rivier hun wachten, 
Als over de drempel de schaduwen 
Van de rotsen tot aan het haardvuur vallen. 

0 dorpen in de bladgeur van groene valleien, 
0 rook der hutten, de blaasbalgen suizen, 
Waar smeden met bronzen armen 
Het vuurrood ijzer hameren. 
Bronwaarts langs trappen van zonlicht zie ik 
De waterdragende vrouwen schrijden. 
En traag wentelen in het zwarte slib 
De lage koppen der waterbuffels, 
Als warme wind de horens scheert. 

0 Malakka! 
Jouw hemel is dreigend ingestort, 
De dag schept bloed uit de holen in je landweg. 
Maar weldra zal het bamboe des doods vermolmen. 
Het jonge bamboe drinkt al met groene keel 
Het sterke water van jouw aarde. 

(Vert. door Theun de Vries) 



Open brief aan de Sowjet-sehilders 

Gezien de vele discussies rond het vraagstuk van de schil~ 
derkunst in de Sowjet-Unie acht de redactie het nuttig onder~ 
staande open brief ter kennis van de lezers te brengen. De 
inhoud is voor rekening van de schrijver. Speciaal de uit
spraak, dat "de Mexicaanse en de Sowjet stromingen in de 
kunst de enig levensvatbare zijn" acht de redactie zeer aan
vechtbaar. 

Wat zal ik in deze brief vertellen? 
Laat me ten eerste zeggen, dat ik de ontwikkeling van jullie werk ken 

van de aanvang af. In 1927, tien jaar na de overwinning van de Oktober
revolutie, was ik voor het eerst in jullie land, als gedelegeerde naar het 
Congres van Vakverenigingen. Ik kon toen de vooruitgang van jullie 
kunst bestuderen. In 1951, in Warschau, zag ik de tentoonstelling van 
Sowjet-schilderkunst, die kort daarvoor in Berlijn was geweest. Een 
maand geleden zag ik weer een tentoonstelling van Sowjet-schilder
kunst in Warschau ... Nu ik in de Sowjet-Unie ben, van eind september 
tot dit ogenblik, heb ik alle belangrijke musea van Moskou en Lenin
grad bezocht en verscheidene particuliere ateliers, en ik weet zeker dat 
ik de belangrijkste van jullie grote werken ken. 

Het lijdt geen twijfel dat jullie kunst in all~ opzichten een politieke 
rol speelt op een wijze, die nog niet eerder in de geschiedenis vertoond 
werd. Haar gehele produktie staat in dienst van een maatschappelijke 
beweging, die een nieuw tijdperk heeft geopend voor de mensheid. 
Jullie kunnen rekenen op de onbeperkte steun van de eerste werkers
staat. Het staat vast dat jullie schilderkunst bijgedragen heeft tot de 
verandering van het oude Rusland van de tsaren in een land dat voor
aanstaat op industriëel, agrarisch, wetenschappelijk, pedagogisch, spor
tief en elk ander gebied, in dienst van het geluk en het welzijn van 
de mens. 

Er is geen stad, groot of klein, geen dorp, bedrijf, station, ontspan
ningsoord, school, waar jullie niet de socialistische ideologie hebben 
uitgedrukt, jullie grote mannen en helden hebben geëerd, in werken 
van elke omvang. Op pleinen zowel als op de voorgevels van huizen en 
de interieurs van nieuwe projecten, die met honderdduizenden te tellen 
zijn, droegen jullie je artistieke bijdrage bij. 

Kortom, jullie herhalen, binnen het kader van de bevrijdende om
standigheden van jullie nieuwe maatschappij, wat andere maatschap
pijen, zelfs die van slaven, hebben gedaan op het gebied van openbare 
kunst: het vroegere China, het vroegere India, het vroegere Egypte, het 
vroegere Griekenland, de middeleeuwen, de renaissance, zowel als de 
grote voor-Spaanse. culturen van Amerika. Zo is jullie kunst een kunst 
van de staat, een openbare kunst, een kunst met een ideologische basis, 
dus een kunst met een duidelijk bepaald doel, met een realistisch 
streven. 

Jullie kunst is epische kunst, heroïsche kunst. Zij voert jullie reeds 
tot het ontdekken van nieuwe technische oplossingen, zoals de schitte
rende emaillen mozaïeken die nu gemaakt worden. Natuurlijk blijft er 
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in•deze richting nog veel te doen, en ten aanzien van dit punt zou ik 
iets willen zeggen. 

Ik ben sinds 1923 lid van de Communistische Partij, en sinds die tijd 
heb ik nooit opgehouden te vechten voor haar doelstellingen, die de 
mijne zijn, en ik weet dat communisten nooit tevreden zijn met de 
analyse van de objectieve feiten allèèn. Communisten pakken een 
probleem altijd bij de wortel aan en gaan dan over tot concrete kritiek 
en zelfkritiek. Vanuit dit standpunt ga ik verder. 

De Mexicaanse schilderkunst wordt ook door de regering gesteund 
en door een deel van het algemene publiek. Zij heeft eveneens een 
duidelijke ideologische basis, zij heeft realisme tot doel en houdt zich 
bezig met het onderzoeken van nieuwe technieken. Niettemin heeft zij 
te lijden van formalistische tendenzen, die onvermijdelijk zijn in de 
landen met een burgerlijke economie, die bovendien belast zijn met een 
imperialistische uitbuiting. Jullie kunst vertoont in ieder geval geen 
sporen van die corruptie die van de kunst van de gehele kapitalistische 
wereld een gedegenereerd en degenererend schouwspel maakt. Maar 
zij lijdt aan een andere vorm van kosmopolitisme- academisch forma· 
lisme, mechanisch realisme. 

Als wij het Formalisme van de Parijse school vergelijken met Acade
misme vinden wij een element dat bij beide voorkomt. Zij ont-nationa· 
liseren beide de kunst en maken haar onpersoonlijk; de Formalisten op 
de manier van de Parijse school en de Academisten op de manier van 
de Academie van Rome. Deze beide gelijken op elkaar als twee drup· 
pels water, in welk land ze ook voorkomen. 

Tussen een Argentijnse Formalist en een Japanse Formalist bestaat 
niet het geringste verschil, en zo is er ook absoluut geen verschil tussen 
een Hongaarse Academist en een uit Guatemala. Zij brengen beide een 
bastaard-kunst voort omdat ze een vooraf-vastgestelde stijl aannemen 
en daarom niet de stijl, de vorm, tot gevolg en resultaat van het doel 
van hun kunst maken. 

Onze huidige Mexicaanse schilderkunst heeft met haar formalistische 
tendenzen en ten gevolge van dit formalisme bovendien nog te lijden 
van primitivisme en van archeologisme - waar jullie niet aan lijden; 
maar jullie schilderkunst maakt nog geen gebruik van jullie eigen 
nationale genie voor het verbeteren van jullie scheppende kunst en 
zo blijven jullie slachtoffers van dat stilistische "vooroordeel", waar· 
over ik het gehad heb: het gebruiken van die dode wetten van de inter· 
nationale academisten. 

Jullie zullen het met mij eens zijn dat realisme geen vaste formule, 
geen onveranderlijke wet kan zijn. 

Dat wordt bewezen door de gehele geschiedenis van de kunst die 
juist de geschiedenis is van de ontdekking van steeds realistischer 
vormen. Wij behoeven alleen maar even in gedachten de ontwikkeling 
na te gaan van de grottekeningen, door de oudheid, het Middeleeuwse 
Christelijke tijdperk en verder naar de voor-Renaissance en de Renais· 
sance-kunst en er blijft geen spoor van twijfel aan deze waarheid be· 
staan. Men kan zeggen dat geen enkel kunstwerk meer waard is dan 
een ander en dat in deze betekenis geen enkele kunstperiode boven een 
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andere staat, maar dat is geen bewijs tegen de ononderbroken ver
rijking van de vorm in de richting van een realistische en voortdurend 
meer beschaafde, rijkere taal van de kunst. 

Zowel de behoefte om wezens te scheppen die meer levensgetrouw 
zijn, meer te denken geven, meer uitdrukking hebben als de behoefte om 
het physieke medium te scheppen waarin de mens zich steeds tastbaar
der beweegt heeft iedere kunstperiode bezield waarin de kunst niet door 
onaantastbare formules beheerst werd. Realisme kan alLeen maar een 
middel zijn voor een steeds verder gaande scheppende kracht. 

Onze Mexicaanse kunst heeft dit beginsel uit het oog verloren door 
haar formalistische afdwalingen naar het archaeologisme en vandaar 
naar de dootllopende weg van het inheemse primitivisme. Dit is in zover 
een feit van grote betekenis omdat dit het werk van velen van haar mees
ters in hun vroegste stijl of in de stijl van dertig jaar geleden vastlegde. 
(De huidige beweging in de Mexicaanse schilderkunst is drie en dertig 
jaar geleden begonnen). 

In jullie schilderkunst, Sowjet-schilders, is een dergelijke blinde vlek 
te zien die de voortzetting van typische stijlen die al tot het verleden 
behoren, b.v. de stijl die in Amerikaanse advertenties in het begin van 
deze eeuw gebruikt werd, tengevolge hebben. Ik heb deze invloed ook 
in de Poolse kunst waargenomen zoals ik in mijn open brief aan de 
Poolse kunstenaars heb gezegd. 

Als wij de ontwikkeling van jullie werk in de afgelopen acht en dertig 
jaar nagaan, zien wij dat er totaal geen vooruitgang is in de zeggings
kracht van de vorm maar alleen in, wat men zijn technische virtuosi
teit zou kunnen noemen en zijn verbeterde uitvoering. Maar wij moeten 
niet vergeten dat het juist deze vervolmaking van de techniek is binnen 
de grenzen van een beperkte realistische scheppingsdrang die altijd tot 
verval heeft geleid. De schilders die onmiddellijk na de Renaissance 
kwamen waren veel bekwamer dan hun voorgangers maar hun werk 
is oneindig minder waard dan dat van hun minder knappe voorlopers. 
Raphael was geweldig maar de Raphaelieten, die op hem volgden, 
waren beroerd slecht. En dat is alleen maar één voorbeeld. 

Het is helemaal niet waar dat alte nadruk die op de vorm wordt ge
legd, tot formalisme leidt. Als dat zo was zouden wij geen van de grote 
Venetiaanse schilders kunnen begrijpen en evenmin Michelangelo, 
Greco, Goya, Daumier enz. en in Merico, J osé Clemente Orozco. De 
formalisten verheerlijken de vorm op zichzelf alsof het een beeldend 
spel was, maar de ware realisten leggen de nadruk op de vorm en zullen 
dat altijd doen ter wille van het doel - een groter beeldend vermogen 
om iets uit te drukken. Er is geen twijfel aan, de taal van de realisten, 
onze gemeenschappelijke taal, is een beeldende taal. Dat wil zeggen dat 
onze politieke inhoud, hoe waar en mooi die ook is, niet meer kan zijn 
dan een levende uitbeelding gericht op de zintuigen van een menselijk 
wezen. · 

Een bestudering van de kunst,geschiedenis zal ons laten zien dat de 
kunst altijd de weg gevolgd heeft van het voortdurend vervolmaken van • 
de materiële middelen om zich te uiten - de materialen en de gereed
schappen van haar werk. Wanneer wij b.v. een blik werpen op de vier 
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eeuwen van grote Italiaanse kunst, zullen wij direct getroffen worden 
door het feit dat kunstenaars uit verschillende tijdperken nooit de 
gereedschappen van hun voorgangers hebben overgenomen. Integen· 
deel, de grote kunstenaars zijn altijd de ijverigste zoekers en ontdekkers 
van nieuwe gereedschappen en materialen geweest. Zij gingen niet 
alleen gelijk op met de verst gevorderde wetenschap en techniek van 
hun tijdperk maar zij stonden zonder uitzondering in de voorhoede van 
wetenschap en techniek. Zo zien wij dat kunstenaars tempera en olie 
verbeteren, terwijl zij steeds nieuwe en betere verfstoffen vinden en, 
waarom zouden wij het niet zo noemen, altijd nieuwe 'kunstgrepen' 
toepassen om de volmaaktheid van hun werk op te voeren. 

Onze Mexicaanse beweging heeft zijn vernieuwers van dit soort 
gehad maar tegelijkertijd waren er heftige tegenstanders en het is aan 
deze laatsten te danken dat het grootste deel van onze productie nog 
steeds aan duizenden verschillende methoden gebonden is hetgeen een 
ernstig bezwaar is voor haar vermogen om zich uit te drukken. 

De schilderkunst is evenals alle beeldende kunst, een kunst van 
"materialen", een physieke kunst en daarom afhankelyk van de moge· 
lijkheden en beperkingen van haar materiële middelen om zich te uiten. 
In jullie geval, Sowjet-schilders, neemt dit feit nog ernstiger vormen 
aan, ten eerste omdat er tot nu toe onder jullie nog geen voorstanders 
van het veranderen van technische materialen zijn verschenen en ten 
tweede omdat jullie op een regering kunnen rekenen die geschikter is 
dan ooit in de geschiedenis is voorgekomen om jullie niet alleen de 
daadwerkelijke middelen maar ook de morele steun te geven voor een 
grondi,ge verandering. 

Terwijl de grote schilders uit ieder tijdperk van de geschiedenis 
stelselmatig de beginselen van compositie en perspectief hebben uit· 
gebreid, hebben de schilders die bij de Parijse school horen, niet alleen 
nooit iets nieuws voortgebracht maar alles vergeten wat door hun voor· 
gangers was ontdekt. In onze tegenwoordige Mexicaanse beweging 
waarin wij het hoofd moesten bieden aan de systematische oppositie 
van de traditionalisten, die met een formule scheppen, zijn wij gedwon· 
,gen geweest om een oplossing voor dit probleem te vinden, zoals vele 
van onze werken aantonen. De Sowjet-schilders daarentegen, houden 
nog vast aan de methoden van compositie en perspectief, die in alle 
kunstacademies van de wereld gebruikt worden en zij doen dat in het 
enige land ter wereld (dit geldt ook voor de Volksdemocratieën) waar 
de wetenschap het hele volk ten dienste staat en een enorme steun zou 
kunnen zijn bij het oplossen van dit probleem. 

Noch de vormen van het realisme, noch zijn gereedschappen en mate· 
riaZen zijn statisch. Het zou onzinnig zijn om te denken dat het laatste 
woord in de taal van het realisme door de grote meesters van het ver· 
leden gesproken is en even onzinnig om te denken dat de gereedschap· 
rpen en materialen die honderden of zelfs duizenden jaren geleden ont· 
dekt zijn, de laatste van hun soort zijn. 

Wanneer wij nu de schilderkunst die haar inspiratie uit de z.g. 
•Parijse school haalt terzijde laten (vooral omdat deze schilderkunst de 

dwaasheid heeft begaan om openbare en ideologische kunst te ont· 
kennen en er in geslaagd is het beeld van de mens uit de kunst te 
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verwijderen en daarvoor een eenvoudige pseudo-bevrijde geometrische 
vorm in de plaats te stellen) blijven er in de gehele wereld slechts twee 
belangrijke gebieden van kunst over: de Mexicaanse, die onder steeds 
ergere politieke toestanden te lijden heeft, en de Sowjet waarvoor de 
politieke omstandigheden steeds gunstiger worden. (Natuurlijk is er in 
de Volksdemocratieën een uitstekend begin gemaakt, maar dit is van 
de laatste tijd en dus nog embryonaal). 

Daar de Mexicaanse en de Sowjet stromingen in de kunst de enige 
levensvatbare zijn, kunnen wij dan niet door kritiek en zelf-kritiek 
elkaar helpen om de negatieve aspecten van ons werk op te ruimen en 
de positieve te versterken? 

De Mexicaanse schilders steunen op hun buitengewoon belangrijke 
traditie en op een volk dat zeer begaafd is in de beeldende kunsten. 
Maar de Sowjet-schilders zijn niet minder begaafd. Hun traditie is schit
terend en hun schilders bezitten groot talent. De Sowjet-schilders 
hebben een beroepsdiscipline die onze schilders missen en een vermo
gen om psychologische verschijnselen uit te beelden die zonder weerga 
is. Zij zijn al begonnen met een waarlijk monumentale kunst, een kunst 
die aan de architectuur verbonden is en nu is het enige wat zij nog 
moeten doen de academische tendenzen die hen in de weg zitten, af 
te schudden. 

Ik weet dat jullie deze opmerkingen zult opvatten in de geest waarin 
ze geschreven zijn. Het zijn de woorden van een trouwe kameraad zowel 
in de politiek als in de kunst, die gezien heeft hoe de Hermitage van de 
50 zalen die hij in 1927 gezien heeft, uitgebreid is tot de drie honderd of 
nog meer van tegenwoordig en daarin het symbool ziet van alles wat 
er op ieder gebied van het Sowjet-leven gebeurt. 

DAVID ALF ARO SIQUEIROS 
(vert. S. P.) 
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HERFSTTIJ VAN HET LIBERALISME 
(Beelden en beschouwingen n.a.v. Dr. W. Thijs - De Kroniek van Tak~ 
Amsterdam 1956 - Wereldbibliotheek.) 

I 

.. Zij woonden ... , kalm en tevreden met hun drie kinderen aan de Reguliers· 
gracht, het mooie grachtje met de avondstemmingen. En de jaren trokken in 
zonneschijn en stormvlaag, als razende gevaarten, razend van de weekreten der 
eeuw over het stille huis; maar daar binnen, in de steeds gelijke, gedempt donkere 
kalmte, daar wisselden geen getijden, daar kwamen en stierven geen jaren, daar 
was het egaal stil: een kalm kerkhof, waar Godevaert, dood voor wat er daar 
buiten zonde, stormde, raasde, zijn boeken over Vondel las, zijn boeken over 
Goethe". Met deze zinnen typeert W. Paap in zijn satirieke tijdsroman "Vincent 
Haman" het Amsterdamse patriciërsmilieu in de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw. 

Hiertegen groeide verzet onder jonge intellectuelen en kunstenaars. Deze zelf
genoegzame kleinburgerlijkheid, hield zich verre van de sociale ellende, die met 
de industriële ontwikkeling van ons land snel toenam om in het begin van de 
negentiger jaren een hoogtepunt te bereiken. Uitdrukking aan dit verzet van de 
jongeren gaf de in 1897 verschenen roman .,Barthold Meryan". In enkele jaren 
werden drie drukken uitverkocht. De schrijfster was Cornélie Huygens, die reeds 
enige allang vergeten romans op haar naam had staan, toen zij op haar 49e jaar 
Bartheld Meryan voltooide. Het boek werd door de voorhoede van de jeugd 
verslonden. Want hier stond nu zwart op wit, wat zij allen voelden, waaraan 
zij allen leden en waarvoor zij allen wilden strijden. 

Wanneer Dr. A. Romein~Verschoor dit boek in "De Nederlandse roman· 
schrijfster na 1880" een praatroman, een zielige mislukking en een tractaatje 
noemt, dan is zeker méér de letterkundige dan de geschiedschrijfster in haar aan 
het woord. Evenmin helpt ons het wijzen op de politieke zwakte van het boek 
bij het verklaren van de grote historische werking ervan. Want het feit, dat 
Cornélie Huygens, die in 1896 tot de SDAP toegetreden was, in haar roman een 
beeld gaf van de socialistische beweging en van de voormannen, kan de werking 
ervan onder de jeugd niet verklaren. Het gaat om de innerlijke onbevredigdheid, 
om de zedelijke verontrusting, waaraan de roman een bewuste vorm verleent. 
Méér dan begrip voor het wetenschappelijk socialisme, leeft bij Cornelie Huygens 
de drang naar het volk te gaan om het .,zedelijk te verheffen". Maar de afstand 
tussen een freule en het volk was in ons land groter dan waar ook. Onbegrip en 
wantrouwen deden haar streven mislukken. Over het volk en het socialisme 
leert de roman ons weinig, maar daarvoor des te meer over de geestelijke nood 
van de burgerlijke jeugd en de uitwegen, die deze zocht. 

Barthold Meryan is de zoon van een rijke koopman, die één der ruime pa· 
triciërshuizen aan een Amsterdamse gracht bewoont. In zijn jeugd was de oude 
Meryan een voorvechter van het liberalisme van 1848 geweest. Nu is hij auto· 
ritair, despotiek en rechtschapen. Zijn vrouw Johanna is onbeduidend, wereld· 
vreemd, kinderlijk volgzaam en gedwee. In dit milieu groeit Bartheld op, idealis
tisch, dweepziek en eigenzinnig. Geen man van de wereld, eerder links en on· 
beholpen. In Barthold belichaamt zich de opstand van zijn generatie tegen het 
ouderlijk gezag en tegen de wereld der ouderen. 
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Dit verzet van Bartheld groeit uit tot een verzet tegen de bestaande kapitalis
tische maatschappij, die hij als onzedelijk ervaart. Niet het najagen van ma
teriële rijkdommen is zijn doel, maar het doen van goede daden. Maar de 
politiek, ook die der socialisten, stuit hem tegen de borst. In zijn ogen vereist 
politiek eenzijdigheid, dogmatiek en demagogie. Socialistische politiek is voor hem 
het hanteren van lelijke middelen om tot een mooi doel te geraken. De figuur 
van Domela Nieuwenhuis stoot hem, zoals de meesten van zijn generatie af en 
tenslotte vindt hij het bij de .. Arbeiderskerk", geïnspireerd op de gelijknamige 
door John Trevar in 1892 in Manchester gestichte .. Labour-church". Zoals 
Barthold het zag, zorgde het marxisme voor de stoffelijke ontwikkeling en de 
Arbeiderskerk voor de geestelijke. Hij wilde niet meehelpen aan een .,eenzijdige" 
machtsvorming van de arbeidersklasse, maar hij wilde iets doen om het .. hogere" 
in de mens te wekken en te ontwikkelen. Eén van de personen in het boek zegt 
tot Rustin (Domela Nieuwenhuis): 

.,Wij begrijpen wel, dat geestelijke vooruitgang zonder stoffelijke ver
betering van toestanden een onmogelijkheid is!" ... maar terwijl de econo
mische worstelingen en de klassenstrijd de materiële hervormingen af
dwingen, zou onze illusie wezen bij de slachtoffers op te wekken die hoge 
begeestering, die bergen verzet, opdat niet steeds bij alles eigen onmid
dellijk voordeel de spoorslag zij, en er geen lauwheid en onverschilligheid 
te duchten is, zodra enig persoonlijk voordeel is behaald." 

II 

Wij staan bij deze roman daarom zo uitvoerig stil, omdat we hier alle positieve 
en negatieve aspecten van dit verzet der burgerlijke jeugd bijeen vinden. Wezen
lijk is de dubbele afwijzing van kapitalisme en arbeidersbeweging. Met de oor
zaken hiervan zullen we nog nader kennismaken. 

Hoezeer Bartheld Meryan in een behoefte voorzag blijkt niet alleen uit de 
drie drukken, die het beleefde, maar ook uit een reeks andere verschijnselen, die 
uitdrukking gaven aan deze plotseling opkomende sociale verontrusting. Zelfs 
in de studentenwereld, die in het buitenland niet zelden vooraan ging in de 
revolutionnaire strijd, maar in ons land wel zeer achtergebleven was, ontwaakte 
enig sociaal besef. Juist omdat dit gezien de politieke traditie meer dan iets 
anders in staat is het bijzondere karakter van deze negentiger jaren te belichten 
willen we hier iets langer bij stil staan. 

Het in I 890 opgerichte Amsterdamse studentenblad Propria Cures had weldra 
de naam .. rood" te zijn. Er ontstond in 1891 een socialistische studentenvereniging, 
die aanvankelijk grote belangstelling trok, zeker niet in de laatste plaats juist 
om haar afwijzen van de ,.oude beweging" rond Domela Nieuwenhuis. In de 
voortreffelijke schets, die J. Saks later van deze vereniging gaf zegt hij: 

.,De vergaderingen waren vooral in het eerste jaar zeer druk door 
studenten bezocht: voor een deel hunner was het een verrassing met de 
nieuwe, bredere opvatting van socialisme bekend te geraken, voor een 
ander deel een nieuwtje, met een soort van socialisme kennis te maken, 
dat hun te fatsoenlijk scheen om een ernstige aanslag op hun beurzen 
te wagen en de maatschappij met ruwe hand omver te werpen." 

Hoe sterk utopisch dit socialisme was blijkt ook wel uit de opmerking van 
J. Saks, dat de geschriften der .,Fabians" hun vertrouwder waren dan die van 
Marx en Engels, al zwoeren zij bij de laatsten. En S. de W olff merkt in ,.En 
toch ... l' op over zijn geestverwant Frank van der Goes de geestelijke vader 
van deze socialistische studentenvereniging (Hij was uit de socialistenbond 
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( S.D.B.) gezet en bereidde zo vanuit deze studentenvereniging de stichting van 
de SDAP voor.) dat deze aanvankelijk sterk afwijzend tegenover de theorie 
van de klassenstrijd stond en over de socialistenbond zei: zij ,.spreken over het 
socialisme als arbeiders. En men behoort te spreken onpartijdig over het so
cialisme". Was het een wonder, dat een lezing van Domela Nieuwenhuis voor 
deze studenten een mislukking werd door de woordvitterijen en haarkloverijen 
van de laatsten? 

Deze socialistische studenten waren ook betrokken bij de eerste poging•en om 
tot Toynbee-werk in ons land te komen, waaruit ,.Ons Huis" voortsproot. In 
1891 voegt W. v. d. Vlugt, een student in de rechten in Leiden. zijn m~de
studenten toe: 

,.Waartussen Gij kiezen of delen moet, het is, om kort te gaan, dit paar 
wegen. of de werkman, reeds morgen Uw meester wellicht iets te Ieren 
aangaande de feiten, die in Engeland de kansen op duurzaam behoud van 
maatschappelijke vrede zo machtig hebben verhoogd, of hem met zijn 
verbeten wrok en met al de overijling zijner onwetendheid reddeloos prijs 
te geven aan de benevelende tovermacht der dwepers met wereld· 
hervorming." 

Om te laten zien hoe al deze verschijnselen samenhingen in deze jaren, is 
het misschien wel aardig te vermelden, dat de pionier van het ,.Ons Huis"-werk 
in ons land juffrouw E. C. Knappert in 1896 de brochure ,.De Arbeidskerk in 
Engeland" van John Trevar vertaalde en propageerde. Overigens was de aan· 
raking van de studenten met ,.Ons Huis" maar van zeer kortstondige aard. 

Zelfs bij het totstandkomen in 1896 van de Ned. Christ. Studenten Vereniging 
kwam het ontwakende sociale besef tot uiting. In art. 3 van de statuten wordt 
als een van de doelstellingen aangegeven ,.op te wekken tot actieve belangstelling 
in de sociale arbeid en het werk van de zending". 

Wie de karaktertrekken van de hier genoemde studentenreacties vergelijkt 
met Barthold Meryan zal getroffen worden door de gelijkenis. 

lil 

Ook bij de oudere intellectuelen en vooral bij de kunstenaars brak dit sociale 
besef door. Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst en Frank van der Goes 
kwamen via de liberale beweging der tachtigers tot de SDAP en vormden de 
.. Nieuwe Tijd" -groep. 

Mannen als P. J. Troelstra. F. Wibaut en P. L. Tak kwamen via een radikaal 
liberalisme, onder de indruk van de grote sociale ellende die de crisis van 1890 
vooral in Friesland teweegbracht en uit verontwaardiging over de werkelijk 
barbaarse straffen. die voor allerlei hieruit voortvloeiende v•ergrijpen werden 
uitgedeeld, tot het socialisme. De beide laatstgenoemden maakten deel uit van het 
in 1893 gevormde comité ,.Honger en Schrik", dat geld inzamelde voor de 
gezinnen van de veroordeelde arbeiders en voor rechtsbijstand zorgde. In dit 
comité zaten o.a. ook Cornelie Huygens, de Delftse hoogleraar Pekelharing. die 
velen tot het socialisme bracht, maar er zelf buiten bleef en de geruchtmakende 
fabrikant J. C. v. Marken, die opkwam voor verbetering van het lot der arbeiders 
en daarbij zelf het voorbeeld probeerde te geven. 

In een tijdsbestek van slechts enkele jaren voltrekt zich deze breuk met het 
liberalisme, dat noch bij machte bleek de sociale problemen op te lossen noch 
langer een cultuur te bezielen. 
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Ook in de tijdschriften, die in de negentiger jaren ontstonden weerspiegelt zich 
dit verlangen naar een nieuwe aardse of hemelse gemeenschap. Plaatste .. De 
Nieuwe Tijd", opgericht in 1896, zich op het standpunt van een strak en schools 
marxisme, zoals dit er met name door de bril van Kautsky uitzag, en stelde .,De 
Jonge Gids", opgericht in 1897, met als voornaamste figuur H. Heyermans zich 
op het standpunt van een volkser en levender socialisme, de in 1895 ontstane 
.. Kroniek" van P. L. Tak vormde een grensgebied, waar het socialisme op allerlei 
andere anti-liberale stromingen botste. Juist hierom willen we er wat langer bij 
stilstaan. -

Uit de breuk met het liberalisme en het Dageraads-materialisme vloeiden 
diametraal tegengestelde ideologische stromingen voort. Gemeen hadden ze alleen 
het streven het individualisme te doorbreken. De economische veranderingen rond 
de eeuwwisseling brachten velen in beweging en velen in verwarring. Gingen 
er toen zelfs onder de socialisten niet stemmen op, di~ in de monopolievorming 
een maatschappelijke vernieuwing meenden te zien? .. Het imperialisme als hoogste 
stadium van het kapitalisme" wierp zijn schaduwen reeds vooruit en hierdoor 
wortelen in het antiliberalisme zowel het socialistische denken in al zijn schakerin
gen als ook het imperialistische denken met als uiterste vorm het fascisme. Voor 
ons, die nu leven ligt dit alles duidelijk genoeg, maar in de negentiger jaren zijn 
deze beide stromingen nog niet duidelijk afgegrensd. Juist door hun gemeenschap
pelijk verzet tegen het liberalisme, zij het in zijn consequentie vanuit een vol
komen tegengesteld klassestandpunt, spelen de elementen van beide door elkaar 
heen. Zowel de persoonlijke lotgevallen van de medewerkers aan de Kroniek 
als de discussies in het blad zelf leveren voor deze stelling het bewijs. 

IV 

Van betekenis voor onze uiteenzetting is de discussie, die zich ontspon naar 
aanleiding van de kroningsfeesten van de tsaar in Moskou in 1896. De schilder 
en tekenaar M. Bauer, medewerker van de Kroniek woonde deze bij en schreef 
hier aan de vooravond o.a. over: 

.,Is er wel een vorst op aarde, die zo veel praal ten toon kan stellen en 
als je dan denkt aan al die weelde, die er nog is in die kerken en schat
kamers en in de paleizen, als je je voorstelt hoe veel rijker 't nog zal zijn 
bij de kroning, krijg je dan niet een gevoel van dankbaarheid en eerbied? 
Ik tenminste heb gejuicht voor de man, die de wereld zo'n schouwspel 
biedt!" (Dr. W. Thijs - De Kroniek van Tak, blz. 160.) 

Hoe verward de gevoelens van Bauer zelf waren bewijst wel, dat hij kort 
voordien een politieke prent voor "De Kroniek" getekend had ,.De kroning van 
de tsaar" met .. De deputatie uit Siberië op weg naar het feest". Natuurlijk werd 
dit stukje de aanleiding tot een felle discussie, waar alle prominente figuren van 
die tijd in ons land aan deelnamen. De socialistisch gezinden namen het op voor 
het Russische volk en zeiden dat hun solidariteitsbesef hun verbood de kroning 
alleen als een aesthetisch en mystiek gebeuren te waarderen. Hiertegen nam 
A. Diepenbroek in een open brief stelling en kwam tot de gevaarlijke uitspraak: 

.,Al ware het dan nog duizendmaal ijdeler en tienduizendmaal nuttelozer, 
toch wil ik zeggen, dat ik de vergoding van wat men nu volk noemt en de 
materialistische miskenning van het geestelijke, van wiens luister wij nog 
slechts zeldzaam van verre een enkele flauwe afglans vermogen te schep
pen in de enkele manifestaties van levensmagnificentie, die de dalende 
zon van Konings- en Keizersschap als afscheidsgroet zendt aan deze steeds 
glanslozer wordende aarde, - toch wil ik zeggen, dat ik de miskenning der 
goudgeworden Idee, als ook van de grote mystieke emotie der volksbewon-
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dering haat en verfoei en daarmede de leer, waaruit zij voort is gelwmen ... " 
(Kunstenaarsbrieven. WB, Amsterdam 1937, blz. 16.) 

Tak maakt dan duidelijk, dat socialisme geen heerschappij van de materie 
inhoudt, maar het streven de materie van heerser over de mens tot dienaar van 
de mens te maken. 

Het belangrijke van deze discussie ligt hierin, dat het ons duidelijk de twee 
polen laat zien, waar omheen de kunstenaars en intellectuelen van de Kroniek 
zich groepeerden: socialisme en mystiek. Evenals in de nadagen van Hegel gaat 
het om de verlossing van de mens, die zich doodgedrukt ziet door maatschap· 
pelijke krachten en aangetast in zijn menselijke waardigheid. En evenals toen 
gaat de strijd om de vraag of deze verlossing religieus-mystieke of sociaal-politieke 
wegen moet gaan. De laatste wegen voerden naar het wetenschappelijk socialisme 
van Marx en Engels. De eerste wegen schenen destijds dood te lopen, maar 
bleken later de bouwstoffen te leveren voor een germaanse mystiek en voor 
het fascisme, dat hieruit putte voor zijn ideologisch arsenaal. In de dagen van 
de Kroniek werden het heimwee naar het verleden en het verlangen naar een 
maatschappelijke vernieuwing in de toekomst beide geboren uit de haat tegen het 
kapitalisme, dat de mensen geestelijk en lichamelijk verminkte. Gedachten hebben 
onverbiddelijke sociale consequenties, al zit de mens niet door een noodlot vast· 
geklonken aan de ideeën, die hij eenmaal aanvaard heeft. Toen Diepenbroek .Je 

consequenties van zijn romantisch anti-kapitalisme doorzag aan de hand van de 
ontwikkeling in Duitsland nam hij er scherp stelling tegen. 

V 

Op een aantal verschijningsvormen van mystiek en socialisme uit de negen· 
tiger jaren willen we wat nader ingaan. Dit zal het ons ook mogelijk maken een 
billijker oordeel te vellen over het toenmalige patriciërs-socialisme, waaraan 
kleinburgerlijke ethiek, utopische dromen en intellectueel élitebesef niet vreemd 
ware·n. Maar dan zullen we tevens kunnen vaststellen, zoals we dit reeds bij 
Barthold Meryan deden, dat socialisme en mystiek door elkaar heen spelen. 

Enkele korte opmerkingen over de term mystiek. Men kan niet zeggen, dat 
mystiek als wijsgerige beschouwingswijze altijd en overal een reactionnaire functie 
heeft vervuld. In de middeleeuwen geeft de mystiek uitdrukking aan de afkeer van 
de kerkelijke en daarmee ook van de sociale hierarchie. Naast het zoeken naar 
een direct contact en eenwording met het goddelijke, buiten iedere bemiddeling 
van de kerk om, vinden we in deze middeleeuwse mystiek ook de verwachting 
van het duizendjarige rijk en een streven naar een sterk asketisch bijbels com· 
munisme. Deze mystiek ging via pantheïsme en openlijke ketterij over in de golf 
van gewapende volksopstanden, die de late middeleeuwen kenmerken. Een 
krachtig gevoel voor de realiteit van het dagelijkse leven en een flink portie 
nuchterheid vergezelde deze mystiek. Zegt Eckehart niet 

"Was iemand in zulk een verrukking als de heilige Paulus en wist een 
zieke mens die een soepje van hem nodig had, ik acht het veel beter, dat 
gij afliet van de verrukking en de behoeftige diendet in een grotere liefde." 

(Meester Eckehart - Een keus uit zijn werken, 1951, blz. 158.) 

Dit is een mystiek, die daar optreedt waar de sociale krachtsverhoudingen 
geen breuk met het geloof toelaten. Maar de mystiek aan de vooravond van de 
twintigste eeuw is de breuk met het redelijke denken, de breuk met de moderne 
wetenschap en een afwending van het sociale leven. Het was in deze kringen 
van symbolisten en mystica in geheel West-Europa, dat de charlatan Sar Peladan, 
die de razenkruisers meer kwaad dan goed deed, veel succes had. Deze ver· 
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vlechting van mystiek en theosofie, evenals het duidelijke verband tussen deze 
vorm van mystiek en de stroming der zgn . .,decadenten'· maakt het klassekarakter 
ervan duidelijk. 

Merkwaardig is de tijdelijke verbinding tussen deze theosofische en decadente 
mystiek en een zeker salonanarchisme. De in het begin van de tachtiger jaren 
begonnen anarchistische bomaanslagen, vooral in Frankrijk, bereikten in 1893, 
1894 en 1895 hun hoogtepunt. Een ware golf van anarchistische terreur rolde 
door Europa. Dit verwekte onder de kunstenaars en intellectuelen verschillende 
reacties. Zoschreef de bekende Haagse kunstenaar Thorn Prikker aan Henri 
Borel, de vriend van Frederik v. Beden over de Franse dichter Verlaine, die een 
bezoek aan Holland had gebracht: 

,.Hij beweerde, wanneer je artist bent, moet je vanzelf anarchist zijn. 
Als je om je heen de sjappies (pignoufs) ziet, wil je er wel eens een paar 
van in de lucht zien." 

Maar veel vaker dan dit coquetteren met het anarchisme van de daad zien 
we het anarchisme hanteren voor het oproepen van angstvisioenen. De naklank 
van de Commune van Parijs en het uit de ongekende nood voortvloeiende prole~ 
tarische anarchisme in Frankrijk en België verwekte gevoelens van onzekerheid 
onder de burgerij. Als een donkere dreiging hing de alom verwachte ondergang 
van het kapitalisme over het westen. Veelal komen de achtergronden van dit 
gevoel van onbehagen niet tot bewustzijn en neemt het de vorm aan van een onont~ 
koombaar· noodlot. 

Denken we slechts aan de tekeningen van Jan Toorop uit die jaren. Ook hier 
die vermenging van een sterk sociaal besef en een meevoelen vooral met hen, 
die aan de zelfkant van het leven terecht zijn gekomen met een perverse erotiek 
en de dreiging van het onontkoombare noodlot. Anarchisme, decadentie en 
mystiek vervloeien hier. 

Ook Couperus ontkomt niet aan deze tijdsstemmingen. Maar de grootheid 
van zijn kunstenaarschap ligt juist hierin, dat hij deze stemmingen niet alleen 
meesterlijk weet te vertolken, maar ook doordringt tot de sociale wortels 
van deze stemmingen. In zijn roman .. De stille kracht" komen we zowel het 
motief van de vrouw als verleidster, als het niet te keren noodlot tegen. Hij 
schildert ons het leven van een koloniale ambtenaar met zijn gezin in Indonesië. 
De tropische nacht en het oerwoud vol onbegrepen verschijnselen en ongekende 
geluiden wordt een obsessie. En rondom hen, die zwijgende, geheimzinnige, altijd 
beleefd glimlachende miljoenen~massa van Indonesiërs, die als een vloedgolf het 
groepje Nederlanders zou kunnen overspoelen. Het noodlot in zijn concrete vorm: 
het einde van het kolonialisme kondigt zich aan. Dit reeds toen in een groots, 
huiveringwekkend visioen te hebben opgeroepen stempelt Couperus tot een groot 
en begenadigd kunstenaar. Maar als passief beschouwer van decadentie en onder~ 
gang, van oververfijning en perversiteit en als schepper van een wereldafgewend 
symbolisme stond Couperus ver van de arbeidersbeweging en werd door de 
socialisten dan ook met vijandschap bejegend. 

Deze hernieuwing van de mystiek en van het filosofisch idealisme zette zich 
in verschillende vormen door. Het bleef niet bij Sar Peladan, en de arbeiderskerk. 
Het materialisme werd dood verklaard en Bolland wierp zich op als de profeet 
van Hegel, Bierens de Haan verklaarde Spinoza tot een mysticus en beiden 
oogsten succes. 

Het katholicisme kwam naar voren op cultureel en politiek terrein. Belangrijke 
katholieke kunstenaars als Cuypers, Alberdingk Thijm, Der Kinderen en Diepen~ 
broek namen deel aan de hier geschetste beweging van de negentigers. Spectacu~ 
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laire bekeringen tot het katholicisme als die van Jan Toorop, F. v. Eedenen 
J. Kalff passen in deze sfeer van een veldwinnend mystiek idealisme. 

Hierbij dient opgemerkt, dat ook het opkomende sociale besef en het hantmn 
van de leuze, dat de kunstenaar een sociale opdracht vervulde paste in de 
katholieke begripswereld. Juist dit tijdens het feodalisme gevormde en groot· 
geworden geloof beschrkte over de begripsapparatuur, die aansloot bij de behoefte 
van het imperialisme aan social•e camouflage en de wens het monopolie tegenover 
de individuele kapitalist als een hogere vorm van gemeenschap voor te stellen. 
De door de katholieke kerk levend gehouden corporatieve gedachte zou n09 
bestemd zijn een twijfelachtige rol te gaan spelen in het politieke en sociale leven 
van de twintigste eeuw. 

VI 

Met mystiek, neo-katholicisme, hegelianisme, decadentie en edelanarchisme zijn 
de voornaamste anti-socialistische en anti-proletarische verschijnselen genoemd. 
Nu komen we aan de aardse vormen van het zoeken naar gemeenschap, van het 
doorbreken van het extreme individualisme en van het verlossen van de mens 
uit zijn materiële, maar vooral geestelijke nood. 

Ook hier maken we kennis met zeer uiteenlopende vormen. Maar ook in de 
arbeidersbeweging zijn dez•e jaren een periode van rusteloos zoeken en experimen· 
teren. Een grotestads-timmerman vertelt over deze tijd rond de eeuwwisseling: 

"Er waren dan ook vogels van diverse pluimage. Sociaal-democraten 
een enkele maar, vurig en gewiekst. Werkliedenverbonders en vrijzinnig· 
democratische mannetjes ook wel, maar meestal no.gal tam. Dan anarchis· 
tische oftewel vrije elementen, propagandisten voor het gemeenschappelijk 
grondbezit, vegetariërs, op blote voeten op het werk, de .gehele dag olie· 
nootjes etend, met een bosje wortelen soms naast de kalkkuip op ste!ling, 
geheelonthouders enz." (Ankersmit - Arbeidersleven - Blz. 36) 

Hoe utopisch ook het socialisme onder de arbeiders nog vaak was bewijst ook 
wel de Vrijland-beweging. Het streven van deze in Duitsland ontstane beweging 
was verweg van de kapitalistische maatschappij ergens in Afrika bijv. een so· 
cialistische maatschappij op te bouwen. In 1894 werd het 14-daagse blad Vrijland 
opgericht, waarvan o.a. de bekende socialist K. ter Laan redacteur was. Pogiii\Jen 
in 1897 van de Duitse Vrijland-beweging om in Kenia en Venezuela kolonies te 
stichten mislukten en hierdoor verliep de beweging. 

Bij dit streven de kapitalistische beschaving te verruilen voor een primitieve 
samenleving denken we natuurlijk ook aan de bekende schilder Gauguin. 

Maar ook in ons land zelf werden pogingen gedaan dit romantische anti· 
kapitalisme in de vorm van een terug naar de natuur in practijk te brengen. Zo 
schrijft v. Beden aan Henri Borel (28 Febr. 1898): 
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"Als je me belooft te zwijgen, dan zal ik je vertellen wat er hier broeit. 
Ik heb allang mijn huis te groot gevonden en mijn leven te verkwistend. 
Ik verteer meer dan 6000 's jaars en ik weet niet waaraan. Dat opeten 
van wat anderen zo moeitevol voortbrengen, gaat mij verdrieten. Nu ga ik 
een stukje grond kopen, daarop een klein huis zetten, mijn huishouden 
bezuinigen en van mijn grond zien te halen wat er door overleg en werk 
van te halen is. Dan zal ik geld overhouden en daarvan wil ik laten leven 
wie met mij hetzelfde leven wil delen, maar die er nu niet toe in staat is, 
omdat hij zich niet vrij kan kopen van de maatschappij... Een sober 
buitenleven, handenarbeid en studie. Geen geldmakerij meer, de band met 
het kapitaal zo klein mogelijk de eigen voortbrenging zo groot mogelijk. 
Ik zal trachten grond machtig te worden. Vrij zonder hypotheek of schul· 
den natuurlijk. We beginnen met de eenvoudigste woningen en langzaam 
aan." 



Duidelijk spreekt uit deze woorden, dat het in de ecrs~e plaats gaat om het 
zoeken naar een oplossing voor de eigen innerlijke nood en dus in feite een 
versluierd individualisme is. Natuurlijk bleek al spoedig, dat het kapitalisme door 
de grondopkoop van een groepje ontredderde intellectuelen niet ten val te brengen 
was. Ze wilden de hele maatschappij omwentelen, maar, het bleef bij een stukje 
Bussumse heide. Dat v. Eeden alles deed en zijn vermogen op het spel zette om 
de slachtoffers van de spoorwegstaking van 1903 te helpen mag niet onvermeld 
blijven. Hoever Walden echter buiten de realiteit van het leven stond illustreert 
de kijk van een paar arbeidersjongens op deze zaak: 

.,In de kolonie van Van Eeden hadden we misschien kunnen gaan, maar 
toen we op een zondag er heen waren gelopen, vier uur gaans, toen liep 
daar een heer, in een boerenkiel, met dure gele schoenen, kolombijntjes te 
eten uit een papieren zak, blootshoofds, in innige aanraking met de 
natuur, zoals dat toen genoemd werd, en z'n baard vol kruimels. Toen 
dorsten we niet verder en liepen maar weer naar Amsterdam terug." 

(Nescio - Titaantjes - Blz. 104) 

Naast Walden waren er ook nog andere kolonies op Tolstojaanse grondslag. 
Speciaal op intellectuelen en kunstenaars had deze kolonisatie-beweging aan
trekkingskracht. En het is de verdienste van J. Saks in zijn opstel "De pionieren 
van Bussum" dit verschijnsel vanuit socialistisch standpunt belicht te hebben. 

VII 

Tegen deze achtergronden van mystiek-relig1euze belevingen en Tolstojaanse 
anarchistische kolonievorming moeten we de ontwikkeling van een groep kunste
naars en intellectuelen van zeer welgestelde huize naar het socialisme bezien. 

Daarbij kwamen enige specifieke Nederlandse omstandigheden, die een juiste 
revolutionnaire stellingname bemoeilijkten. 

In de eerste plaats treft het ons, dat in tegenstelling met andere landen als 
bijv. Frankrijk en het tsaristische Rusland, waar kringen marxistische intellectuelen 
hun ideeën in de arbeidersklasse ingang zochten te doen vinden, in ons land de 
intellectuelen zich lang afzijdig hielden. Tegenover de Sociaal-democratische Bond 
stonden zij zelfs uitgesproken vijandig. Pas de geschetste ommekeer in de negen
tiger jaren bracht hierin een verandering, maar toen zagen deze naar het socialisme 
neigende intellectuelen en kunstenaars zich geconfronteerd met een reeds lang 
bestaande arbeidersbeweging. Bovendien was de in 1894 opgerichte SOAP in 
de eerste plaats een reactie op het afwijzen van de parlementaire strijdvormen 
door de .,oude beweging" en op dat wat "geweldsromantiek" genoemd werd. In 
1895 kwam tevens een einde aan de langdurige depressieperiode van het Neder
landse kapitalisme en trad een economisch herstel in, dat de basis vormde voor 
de politiek van Troelstra. 

In de tweede plaats treft ons de bijzonder grote kloof, die in ons land de 
burgerij van het volk scheidde. De verstarring van de sociale scheidingslijnen 
na de gouden eeuw en de statica van weldoeners en bedeelden, die lang de plaats 
bleef innemen van de dynamica van kapitaal en arbeid, is hierop zeker van 
invloed geweest. Verder het ontbreken van sterke gemeenschappelijke nationale 
of sociale belevenissen. Dit alles schiep een sterk elitebesef. Als men zich realiseert 
hoe sterk dit buiten de kring van de socialistische intellectuelen leefde, dan ver
baast men zich er niet over, dat ook zij hiervan de invloed ondergingen. Enkele 
voorbeelden hiervan. 

Bolland, die op zijn wijze op de ontwikkeling der negentiger jaren reageerde, 
riep in zijn inaugurele rede van 1896 de Leidse studenten toe: 
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In het gezicht der barbariserende ochlocratie (= heerschappij van het 
gepeupel. G.H.), waarmede de naaste toekomst dreigt, zijt gij de hoop des 
vaderlands." (G. Brom - De omkeer in 't studentenleven - Blz. 136) 

Maar niet alleen in dergelijke extreme praefascistische kringen als die der 
Balianclianen leefde dit elite-besef. Stichtte v. Eeden later niet de "Bond van 
de koninklijk en van geest", die zijn stempel wilde drukken op de cultuur en 
politiek van Europa en waarvoor uitsluitend kunstenaars en intellectuelen ge
vraagd werden? En de ouderen herinneren zich misschien nog de oproerige 
krabbel van A.B.K. "Voor de tent van Wiessing", ter gelegenheid van het feit, 
dat de laatste bij een opsomming van grote Nederlanders de drie gesjochie 
jongens, die zo arm waren, dat ze maar één meissie mee konden vragen naar de 
kermis, had vergeten. Dit waren toevallig juist de meer bij het volk dan bij de 
intellectuelen geziene schrijver H. Heyermans, de tekenaar Albert Hahn en de 
toneelspeelster E. de Boer-van Rijk. 

Al was het aan latere figuren als M. ter Braak, J. de Kadt en Sa! Tas voor· 
behouden aan deze grootheidswaan van de intellectuelen een theoretische recht· 
vaardiging te verschaffen en als een deugd voor te stellen, toch stond ook deze 
"Nieuwe Tijd"-groep te sterk onder invloed van de "Fabians" om geen onuit· 
gesproken neigingen in deze richting te vertonen. Tussen het Fabian-socialisme 
en het marxisme gaapt echter een wijde kloof. Ziet het eerste in de intellectuelen 
de leidende kracht, het laatste beschouwt de arbeidersklasse als zodanig. In 1934 
vond een Z•eer interessant debat tussen H. G. Wells, een van de leidende figuren 
der Fabians en J. W. StaJin plaats, waaruit wij een paar uitspraken citeren: 

H. G. Wells: De verwezenlijking van de planmatige ekonomie hangt in 
belangrijke mate af van de organisators der ekonomie, de technisch ge
kwalificeerde intellektuelen, die men stap voor stap voor de socialistische 
organisatiebeginselen kan winnen. En dat is de hoofdzaak. Want eerst 
komt de organisatie en daarna het socialisme. 

J. W. Stalin: "het kapitalisme zal niet door de "organisators" van de 
produktie worden vernietigd, niet door de intellektuelen en de technici, 
omdat deze tussenlaag geen zelfstandige rol speelt, maar door de arbei· 
dersklasse. Een ingenieur, een organisator van de produktie werkt im· 
mers niet zoals hij dat zou willen, maar zoals het hem bevolen wordt, 
zoals het belang van de eigenaar dit eist." 

Miste de "Nieuwe Tijd"-groep de aansluiting bij de concrete Nederlandse 
realiteit, toch was haar verdienste op een hele reeks gebieden theoretische klaar· 
heid te hebben gebracht. Hierdoor waren zij een positieve factor in het geestelijke 
gistingsproces van de negentiger jaren. 

VIII 

Na 1895 nam de economische depressie met zijn dreiging van chaos en wereld· 
ondergang een einde en maakte weer plaats voor een tijd, waarin het gevoel van 
veiligheid en de verwachting van een socialistische toekomstidylle overheerste 
Of om Arondeus (de schrijver van een uiterst belangrijk boek over deze periode 
en dat merkwaardigerwijze in de uitvoerige bibliografie van Dr. W. Thijs ont· 
breekt!) te citeren: 

"Op een passaat van optimisme voer de vloot der verwachtingen naar 
een horizon van luxe-idealen." (W. Arendeus - Figuren en problemen 
der monumentale schilderkunst in Nederland - Blz. 54) 

In deze situatie zien wij de socialistische kunstenaars verschillende wegen gaan. 
Jan Veth wendde zich er openlijk van af. Anderen trachtten het revolutionnaire 
gevoel vast te houden. Dit waren voornamelijk de letterkundigen. Zij schiepen 
revolutionnaire poëzie, die niet altijd vrij is van een element van geëxalteerdheid, 
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in plaats van romans over het leven en de strijd van de Nederlandse werkende 
bevolking. Door hun leven in het vreedzame landelijke Gooi en door hun veilige 
en verzekerde bestaan kenden zij de problemen van het volk alleen in zijn 
algemeenheid. Op de ijle hoogten van Gorter's socialistische poëzie is het echte 
warme, menselijke leven verdampt. Sonja Prins drukt haar weerzin tegen deze 
poëzie uit in de volgende woorden: 

.,er is geen plaats in mijn hoofd 
voor de gouden ideeën van Gorter 
er is de smaak van de noot 
en de sappige appel. .. " 

De geïdealiseerde arbeidersgestalten en de sociale utopieën van de "Nieuwe 
Tijd"-groep bleken dan ook niet bestand tegen de realiteit van de October
revolutie. 

Tegenover hen, die door het vasthouden aan het marxisme. zoals zij het zagen 
en in de situatie van die jaren in ons land, niet aan retoriek en frase ontkwamen, 
staan zij, die zich maar al te goed aan de eisen van het burgerdom wisten aan te 
passen. De meest typerende van hen is R. N. Roland Holst. Zijn kunst (hij maakte 
o.a. de wandschilderingen voor het gebouw van de ANDB) doet ons niets meer. 
Het is van een bedachte verfijning. Eerder van een schoolmeester dan van een 
gegrepene of een profeet. Arondeus zegt van hem en de andere symbolisten: 

.,Groot, elementair groot, met die vreemde, visionaire grootheid van 
een V. v. Gogh of een M. Maris waren zij nooit; zij bleven te gecultiveerd 
en te veelzijdig, te theoretisch en te veilig om zich aan de duistere bezeten
heid der dromers te verliezen - neen groot niet, maar wel zeer markante, 
hun tijd begrenzende en door hun tijd begrensde figuren van een overgangs
gedachte." (blz. 26;27) 

V. Gogh sliep tussen de mijnwerkers in de Borinage. Thijs Maris moest om niet 
van honger om te komen "potboilers" ( = schilderijtjes in ruil voor een hap 
eten) schilderen, nam deel aan de Commune en sloot zich later af van de wereld 
en droomde, maar de man van "gelukkig leed" (Titel van een hoofdstuk in "Over
peinzingen van een bramenzoeker" van R. N. Roland Holst) behoorde niet tot 
hen, die de welstand offeren aan de waarheid en bracht het tot directeur van de 
Academie voor Beeldende Kunsten. 

Tot slot komen we aan de man, die met een bijzondere standvastigheid ge
probeerd heeft zijn schip tussen de klippen van het radicalisme en de capitulatie 
door te sturen nl. de architect H. P. Berlage. Hij was een van de voornaamste 
medewerkers van de Kroniek Hij wilde een zuivering van de architectuur van 
het kleinburgerlijk eclecticisme, maar vergat tegelijk nooit, dat hij bouwde voor 
mensen en niet om het plezier van het bouwen zelf. Hij bouwde functioneel, maar 
streefde tegelijk naar "stijl'·. We eindigen met een uitspraak, waarin hij dit tot 
uitdrukking brengt en waarmee tegelijk het beste. dat de Kroniek ons heeft na
gelaten in zijn verdiensten en in zijn tekorten is getypeerd: 

.,Want waar blijft het gebouw van deze tijd, waartegen wij als tegen 
een cathcdraal of tempel opzien, met die eerbiedige bewondering waarvan 
wij de terugslag nog voelen, maar die ons toch niet meer in het harte 
grijpt? Zou het vredespaleis dat niet hebben moeten worden? Ach wan
neer er bij hen, die daarover moesten oordelen nog een greintje van 
ideale gevoelens hadde bestaan, dan zou voor dit gebouw een kunstvorm 
zijn gekozen van zeer bijzondere aard en een plaats zijn gezocht van een 
zeer bijzondere omgeving, zodat het gebouw, evenals de tempels van het 
Oude Oosten niet dan door een heilige tuin kon worden benaderd. Waar 
komt het nu te liggen? En hoe zal het er uitzien? dank zij grondspeculatie 
en benepen inzicht." (H. P. Eerlage - Kunst en Samenleving - Blz. 29) 

GER HARMSEN 

489 



Boekbespreking 

"DE VRIJHEID STERFT NIET ... " 
De levens van millioenen mannen, vrouwen en kinderen werden door de 

fascisten vernietigd. Van velen bleef niets bewaard, geen graf en geen overlevende 
die een persoonlijke herinnering aan hen kon behouden. Alleen de monumenten, 
die eeuwenlang de herinnering van de mensheid aan de verschrikkingen van hel 
fascisme levendig zullen houden en die de haat tegen het maatschappelijk stelsd 
en de ideologie, waaraan het is ontsproten zullen blijven voeden tot het niet meer 
nodig is waakzaam te zijn tegen een mogelijke herhaling, doen aan het bestaan 
van deze millioenen denken. Van vele anderen bleven kinderen achter, geliefdenen 
vrienden, herinneringen en het spoor van hun werken. 

Van enkelen bleef slechts een laatste woord achter. 
Brieven van terdoodveroordeelden ... 
Zij werden geschreven door mensen, die wisten dat de woorden die zij gingen 

schrijven alles zou zijn dat er van hen achter bleef, die wisten dat wat zij gingen 
zeggen niet meer gewijzigd zou kunnen worden. In sommige brieven kraste de 
meedogenloze censuur heilige woorden weg, andere brieven werden beschadigd 
of gingen geheel verloren en vele brieven zijn alleen met inzet van het leven 
bewaard gebleven. 

Brieven van terdoodveroordeelden ... 
In sommige brieven leest men niet meer dan een intiem afscheid van een 

geliefde, een moeder, een zoon. Wij kennen deze mensen niet en weten niet hoe 
teder en diep de betrekkingen tussen hen waren. Toch ontroeren de woorden 
ons. Omdat de directe woorden, waarmee moeders hun kinderen een peilloos 
verdrietig vaarwel zeggen, waarmee arbeiders hun kameraden groeten en een 
student zijn ouders troost, ons de waarde doen beseffen, die het leven voor deze 
mensen heeft gehad. 

In andere brieven geven de schrijvers raad aan de nabestaanden, een bood· 
schap voor de overlevenden. Hun bezorgdheid voor het leven dat zij gaan ver· 
laten, maar waaraan zij nog zo hartstochtelijk graag hadden willen deelnemen, 
spreekt ook uit de woorden, waarmee zij een verantwoording geven van hun 
leven, van hun deelname aan de strijd, van hun visie op de toekomst. De achter· 
blijvenden worden aangespoord de strijd met nog groter kracht voort te zetten 
en het persoonlijk voorbeeld, waarmee deze woorden bezegeld zijn, geeft er een 
overtuigingskracht aan, die sterker is dan woorden alleen ooit kunnen zijn. 

Het is onmogelijk deze verzameling van brieven van terdoodveroordeelden te 
lezen zonder gevoelens van opstandigheid, ontroering en trots. De brieven zijn 
vaak hartverscheurend. Maar het zijn tevens de meest overtuigende documenten 
van de grootheid van de mens, die er kunnen bestaan. 

Er zijn mensen, die dit boek ongelezen laten omdat zij vrezen dat schrijnende 
herinneringen wakker zullen worden geroepen. Dat is begrijpelijk. Er doemen 
voor de lezer inderdaad taferelen op, zo afgrijselijk, dat men bevend van haat 
en ontzetting geneigd is het boek terzijde te leggen. 

Het is echter niet alleen en niet in de eerste plaats de wreedheid van de 
fascistische terreur, die ons bij het lezen van dit boek in beslag neemt. Ieder, die 
zijn aarzeling weet te overwinnen en het boek ter hand neemt, wordt het diepst 
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getroffen door de houding van de mensen, die bewust tegen de onderdrukking in 
verzet kwamen en zonder spijt over wat zij deden afscheid namen van het 
leven dat hen zo dierbaar was en waarvan zij zoveel verwachtten . 

..Ik ben gestorven om te bewijzen, dat men het leven waanzinning lief kan 
hebben en tevens een noodzakelijke dood aanvaarden" schrijft een Belgische 
lerares . 

.,Ik heb niets te betreuren in dit leven, hoogstens, dat ik niet genoeg gedaan 
heb" schrijft een Duitse communist in een hartstochtelijke beroep op zijn vader 
om de strijd voort te zetten en geen zwakheid te dulden: ,. .. .leer één ding van 
de nazi's; iedere zwakheid zal betaald worden met een hecatombe van bloed." 

Een Bulgaar neemt afscheid van zijn kinderen met de woorden: ,.Ik weet, dat 
je moeilijk zult leven zonder vader en dat je zult moeten ploeteren. Maar het 
socialisme in naam waarvan ik sterf. zal komen en zal jullie de beste levens~ 
voorwaarden geven." Een 24~jarige postambtenaar verzoekt zijn broer naar hun 
ouders te gaan: "Zeg hun, dat ik niet de enige ben, maar millioenen jonge zonen 
sterven en ik ben een van die millioenen. Hun vaders en moeders wenen, maar 
het leven, het mooie menselijke leven, dat al heel spoedig zal komen, zal hun 
lianen drogen." 

De Tsjechische verzetsheld, Fucik, zegt het bondig en dodelijk scherp voor 
zijn beulen: "De mens wordt niet kleiner, zelfs niet als hem het hoofd wordt 
afgehouwen." 

Achter deze beelden van menselijke grootheid, waaraan men er talloze kan 
toevoegen, gaan de monsters schuil. 

Daarom is dit boek meer dan een aanklacht tegen het fascisme. Het is een 
kostbare bron van kracht in de strijd om een betere samenleving. Dit boek toont 
ons zonder enige opsmuk de mensen die vooraan gingen in de toekomst. Alles 
zal men kunnen vergeten wat men in dit boek gelezen heeft, maar niemand zal in 
staat zijn de diepe indruk uit te wissen, die hun vertrouwen in het leven, in de 
toekomst en in de strijd voor die toekomst op de lezer zal hebben gemaakt. 

Bij het lezen van dit boek maakt de ontzetting over de verwording van de 
mens door het fascisme plaats voor de trots op de mens die groeide in de strijd 
tegen dit fascisme. De twijfel, die ons benauwt wanneer wij geconfronteerd worden 
met de zwakheid in onszelf en in anderen, maakt plaats voor vertrouwen in het 
besef hoe groot eenvoudige mensen konden worden in de strijd tegen de on~ 
menselijkheid. Zoals het schreeuwen van de beulen verstomde en plaats moest 
maken voor de stemmen, die in de jaren van de terreur nog zwak klonken, maar 
ons nu krachtig herinneren aan de moed waarmee en de idealen waarvoor be~ 
wuste mensen de strijd aanbonden. 

De stemmen van de gevallenen, zoals zij doorklinken in de laatste woorden, 
die van hen bewaard zijn gebleven, zullen nooit verstommen. Zij zullen een 
onaantastbare aanmoediging blijven voor hen die de strijd tegen de oorlog en 
onderdrukking voortzetten. Juist in deze tijd, waarin de dreiging van een derde 
wereldoorlog begint te verzwakken en vele hoofden opg·eheven worden met 
nieuwe hoop op een menselijke toekomst, kunnen deze brieven een onvervang~ 
bare bron van inspiratie zijn. 

Dit boek is meer dan een herinnering aan de oorlogsjaren, meer dan een aan~ 
klacht tegen oorlog en fascisme, meer dan een beeld van het Europees verzet. Een 
Duitse arbeider schrijft aan het slot van zijn brief: ,.Jullie zijn er niet om op onze 
graven te wenen, maar van onze graven moeten jullie meenemen het geloof in 
de groothetd en rechtvaardigheid van onze zaak en de kracht om een betere en 
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mooie toekomst te bereiken." In deze woorden ligt de zending van dit boe! 
besloten. 

In zijn voorwoord noemt Thomas Mann dit boek een gedenkteken. De ont· 
hulling ervan is niet overal met onverdeelde instemming begroet. Zo is er OJl' 
gemerkt dat dit boek indiscreet is, omdat de bestemming van de brieven, die er in 
zijn afgedrukt, de intiemst denkbare bestemming is en het niet ons recht is te 
weten hoe de laatse intimiteit van de gevallenen was. 

Wij kunnen deze opvatting niet delen. 

De strijd, waarin de schrijvers van de brieven zijn gevallen, was geen per· 
soonlijke strijd en het waren geen persoonlijke, individuele motieven alleen, die 
hen tot deze strijd brachten. Natuurlijk hebben persoonlijke overwegingen wel 
een rol gespeeld. Zij zagen de vrijheid en het geluk van hen, die hun persoonlijK 
dierbaar waren, vernietigd of op zijn minst bedreigd. Het verzet, dat een nationale 
omvang en een nationaal karakter had, kon echter onmogelijk alleen voortkomrn 
uit overwegingen, die uit de liefde voor familie en vrienden voortvloeien. De 
inzet van de strijd was hoger: een maatschappij zonder oorlog en terreur, de 
vrijheid en het geluk voor allen. Daarom, omdat zij hun leven niet alleen hebben 
ingezet voor hun familie en vrienden, maar voor een betere samenleving, voor de 
vrijheid en het geluk van het gehele volk, daarom zijn hun strijd, het offer dat 
zij brachten en de woorden waarmee zij afscheid namen van de strijd, niet alleen 
een zaak voor vrienden en familie, maar een zaak voor allen, die de vruchten 
van deze strijd genieten en aan wie het is gegeven haar te voltooien. 

Natuurlijk waren hun laatste woorden gericht aan hun vrouw, hun kindol 
een kameraad. Zou het anders mogelijk zijn geweest? Zou het anders zijn 
toegestaan? 

In ieder geval is het zo dat zij, aan wie deze brieven direct gericht waren en 
die ze ter beschikking stelden van de samenstellers van deze uitgave, kennelijk 
van mening waren, dat de woorden van de gevallenen en de beelden die er met 
worden opgeroepen. ver reiken buiten de grenzen van de tijd waarin zij werden 
gesproken en de ruimte van hun intieme betrekkingen. In ieder geval is het zo 
dat zij, die andere herinneringen hebben bewaard aan de oorlogsjaren en zij die 
geen herinneringen aan deze jaren kunnen hebben, door deze uitgave in staat 
zijn gesteld - op een wijze die indringender is dan welke beeldhouwer, dichter 
of componist ook vermag te doen - meer besef te hebben van licht en schaduw 
van deze gruwelijke jaren uit de geschiedenis van Europa. 

En ook dat is een, ons inziens, gerechtvaardigd bestaansreden van dit boek 
De reacties van hen. die dit boek gelezen hebben, lopen soms sterk uiteen. Dat 

is allerminst verwonderlijk. Men vindt er woorden in van katholieke priesters. 
communistische journalisten, vaderlandslievende beroepsofficieren, arbeiders en 
scholieren, vrouwen en kinderen. Sommigen weten hun wanhoop ternauwernood 
te beheersen. anderen spreken rustig de nabestaanden moed in; sommigen zijn 
zich volkomen bewust van de zaak waarvoor zij vallen, anderen twijfelen; som· 
migen roepen om wraak, anderen onderstrepen hun vertrouwen in het Duitse 
volk. De lezer wordt geconfronteerd met een stuk van het leven. Het is juist 
daarom begrijpelijk dat dit geschrevene op zo verschillende manieren wordt be· 
naderd en de waardering voor de inhoud van sommige brieven zo uiteenlopend is 
Veelzijdig was het verzet. Er ligt derhalve niets onaanvaardbaars in de veel· 
zijdigheid van de beoordelingen van deze erfenis van het verzet. 

Dit neemt echter niet weg, dat wij er behoefte aan hebben te zeggen dat het 
voor ons onbegrijpelijk is hoe men na het lezen van deze brieven ~ "Vervloekt 
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zij hij die medelijden predikt!" - tot gedachten kan komen die leiden tot barm~ 
hartigheid voor de beulen en die de haat tegen het maatschappelijke stelsel en de 
ideologie, die zo'n beklemmende monsterachtigheid voortbrachten, verzwakt. En 
het is ons eveneens onbegrijpelijk hoe men in besprekingen van dit boek kan 
zwijgen over de betekenis van het geschrevene in deze tijd. 

In zijn inleiding tot de Nederland se uitgave schrijft prof. F. J. J. Buytendijk 
dat dit boek een zending h~eft te vervullen, een menselijke zending. Wij hebben 
er het volste vertrouwen in dat dit boek zijn zending zal vervullen, waar het ook 
gelezen wordt. Het zal het vertrot.twen in de mens en het verzet tegen de on~ 
menselijkheid versterken. Daarin zien wij de menselijke zending van deze brieven. 

,.De vrijheid sterft niet ... " is een bloemlezing uit een Italiaanse uitgave, 
samengesteld door Malvezzi en Pirelli en verschenen onder de titel ,.Brieven van 
terdoodveroordeelden uit het Europese verzet". Het is te betreuren dat het niet 
mogelijk was deze uitgave in haar geheel te doen verschijnen in Nederlandse 
vertaling. De verantwoording van de samenstellers is weggelaten en de over~ 
zichten van de oorlogsgeschiedenis, die bij ieder van de zestien landen waarvan 
bijdragen zijn opgenomen aan de brieven vooraf gaan, werden ingrijpend verkort. 
De vertaalster werd volkomen vrijgelaten in haar keuze. Zelfs voor een lezer 
die geen vergelijking kan maken met de oorspronkelijke Italiaanse uitgave, is het 
duidelijk dat zij zich met de voor deze moeilijke opdracht vereiste zorgvuldigheid 
van haar taak heeft gekweten. De ruim 400 pagina's van het oorspronkelijk 700 
pagina's tellende boek, die nu voor Nederland toegankelijk zijn geworden, vormen 
een gaaf geheel. 

De Nederlandse bijdrage is verzorgd door het Rijksbureau voor Oorlogs~ 
documentatie. Deze is terecht onverkort opgenomen. In de collectie die dit bureau 
aan de samenstellers heeft toegezonden mist men de stemmen uit het verzet van 
de vrouwen, van de studenten en de kunstenaars. Voorts kan men zich niet aan de 
indruk onttrekken dat de samenstellers van deze Nederlandse bijdrage bij het 
bepalen van hun ongetwijfeld zeer moeilijke keuze een aantal brieven, waarin de 
motieven en idealen van belangrijke groepen verzetsmensen nadrukkelijker tot 
uiting komen, ten onrechte hebben weggelaten. 

Een en ander kan echter allerminst iets verzwakken van onze slotsom, dat 
degenen, die bijdroegen aan het tot stand komen van dit prachtig monument van 
herinnering aan de geest van de strijd tegen de fascistische onderdrukking en aan 
de mannen en vrouwen die deze geest tot in hun dood belichaamden, diepe dank 
verdienen ~ in het bijzonder van allen, die uit dit werk bezieling zullen putten 
om de strijd tegen oorlog en onderdrukking tot het einde toe voort te zetten. 

G. VERRIPS 
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"STORMEN EN STILTEN" 
Acht jaren zijn verlopen sedert M. Mok een gedichtenbundel heeft uitgegeven. 

Thans heeft hij uit de verzen die hij in die jaren schreef een keuze gedaan, welke 
onder de titel "Stormen en Stilten" bij J. M. Meulenhoff in de serie "De Ceder" 
zijn verschenen. Dat dit boek wat meer gedichten bevat dan de meeste bundels 
die tegenwoordig uitkomen, ligt voor de hand, maar is daarom nog niet gerecht· 
vaardigd. Want door een strengere selectie, alleen al door weglating bijvoorbeeld 
van de door een reis naar Denemarken geïnspireerde zeer zwakke verzen, van 
het mislukte "Bal marin", van het onmooglijke sonnet "Autotocht" zou de bundcl 
aan betekenis hebben gewonnen. 

Mok blijft de romantische dromer die hij altijd, ook in zijn grote epische gedich· 
ten, is g·eweest, maar dat betekent niet, dat de harde realiteit van de oorlogs· en 
de naoorlogs-jaren hem niet geschokt zou hebben. Een groot gedeelte en naar 
onze overtuiging het beste deel van "Stormen en Stilten" wordt in besla~ 
genomen door gedichten die betrekking hebben op wat de nazi's aan de mens 
misdreven. Vermoorden en moordenaars laten Mok niet met rust en uit een reeks 
van In Memoriam-verzen blijkt hoe hij ook nu nog wordt gekweld door herin· 
neringen en door verbeeldingen, waarin v•erleden en heden in elkaar schuiven. 
In een eenvoudige, voor iedereen verstaanbare lyriek roept hij op wat in hem 
omgaat en geeft hij uitdrukking meer aan verschrikking en pijn dan aan veront
waardiging. Het zijn in hun bewogenheid sterke gedichten - een enkele maal door 
Achterberg of Hoornik beïnvloed - die niet nalaten soortgelijke gevoelens in de 
lezer op te wekken, maar zij missen de hartstochtelijke geladenheid en het schuld· 
besef dat zich in beelden baanbreekt in het prachtige gedicht vanJac.van Hatuum 
"Saar Mok". En wanneer Mok schrijft 

"Het wijkt niet meer: na zoveel jaren 
gloeit ieder nachtbegin nog van hun pijn 
en kan ik het verleden slechts bedaren 
door zelf als een vernietigde te zijn." 

moeten we, hoe zeer we de poëzie van deze regels ook bewonderen, opkomen 
tegen de daarin uitgedrukte levensopvatting. Om het verleden tot bedaren te 
brengen en een herhaling van dat verleden te voorkomen is een positiever, een 
mannelijker houding niet alleen op zijn plaats, maar zelfs geboden. Dezelfde 
opmerking geldt ook voor de twee visionnaire gedichten .,Het wordt daarbuiten 
nacht ... " en "Voor het noodweer" - het noodweer van de atoomoorlog~ 
waarvan berusting in plaats van verzet het hoofdmotief vormt. Men kan niet 
iedere ontwikkeling in deze wereld afdoen met te wijzen op het onvolkomene van 
het leven, waarmee tegenwoordig te veel als een soort van dooddoener wordt 
geschermd. Het optreden der nazi's uitsluitend terug te brengen tot het menselijk 
tekort, betekent het v•erontschuldigen van of in ieder geval het berusten in mis
daden en zulk een berusting is in strijd met de menselijke waardigheid. 

We zijn in Mok's bundel meer dan zestig maal het woord nacht tegengekomen 
en dat lijkt ons, ook uit aesthetisch oogpunt, iets te veel van het zwarte. Dit neig! 
naar zwartgalligheid en daaruit is nooit grote poëzie geboren. Hoe liever is ons 
dan de morgen, het dagbegin, het .,Ontwaken", welk laatste vers, dat in zijn 
eenvoud een goed voorbeeld is van Mok' s nieuwe poëzie, wij hier citeren. 
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Morgenwind. Er is zoveel 
tussen ontwaken en beginnen. 
Lichtregen. Kleurgespeel 
dringt de gesloten ogen binnen. 

Het lichaam wendt zich naar 
alleenzijn en bezwijkt 
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nog een seconde, maar 
de warme einder wijkt. 

Dan maakt de grote schrik 
der waakzaamheid zich vrij, 
er staat een mens, een ik, 
tussen het licht en mij. 

Er gaat een voetstap door 
vertrekken zonder muur, 
een hamer heft zich voor 
de slag van zeven uur. 

De reprodu~tieserie 

B. 

Ger Lataster, geboren in 1920 te Schaesburg (Limburg), is een schilder van 
emotionele spanningen, uitgedrukt in sterke, contrasterende kleurvlakken en 
vervloeiende vormen, in tegenstelling tot zijn directe voorgangers, de abstraeten 
van de Stijlgroep, die een zuiver meetkundige verdeling en technisch-constructieve 
evenwichten nastreefden. 

In dit opzicht is hij niet de enige. De gehele· na-oorlogse schilderkunst staat in 
hel teken van wat de een "een poëtisch reveille" noemt en de ander de versmel
ting van visuele waarnemingen met psychische ervaringen. 

De directe, conventionele waarneming speelt een geringe rol in de schilderijen 
van Ger Lat aster. Zijn litho's en tekeningen, zoals "Vluchtende moeder en kind" 
in dit nummer, en "Tegen de Duitse herbewapening" in de reproductieserie van 
het Kunstenaarscomi·té voor Vrede, zijn "begrijpelijker", omdat ze uitgaaan van 
elementaire associaties die iedereen kent. 

Ger Lataster is geen "experimenteel", zoals Appel of Corneille, want hij zoekt 
naar de oorsprong, het begin, de meest wezenlijke tegenstelling, terwijl de experi
mentelen over het algemeen met het spel der visuele gewaarwordingen tevre
den zijn. 

In deze augustus-maand, waarin de herdenking van Hirosjima plaatsvindt, me
nen wij niet beter ·te kunnen doen dan in onze reproductieserie zijn litho 
.. Vluchtende moeder en kind" te brengen, waarin de plotselinge verschrikking die 
uit de lucht neerdaalt wordt uitgebeeld. 

• 
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Overplanting van organen 
Hoewel op dit gebied nog talrijke 

vraagstukken in onderzoek zijn, wordt 
het door deskundigen mogelijk geacht, 
dat, via vernieuwing van belangrijke 
delen van het lichaam, in een niet al te 
verre toekomst het leven aanzienlijk 
verlengd zal kunnen worden, "mits 
o v e r a I o p d e w e r e I d hieraan 
gewerkt wordt", aldus Dr. W. De
m i c ho w te Moskou. Hijzelf slaagde 
er onder meer in, een hond te verjOn
gen door inplanting van nieuwe bij
nieren. Daarbij werd rekening gehou
den met aanhechting van bloedvaten 
en met stofwisselings-eigenaardigheden. 
De hond is nu zijn vier d e controle
jaar ingegaan. (In de twintiger jaren 
kon, tengevolge van onvoldoende tech
nie!{ en gegevens, professor Woronow 
te Parijs slechts een zeer tijdelijke ver
jonging bij mensen bereiken door in
planting van nieuwe geslachtsklieren). 

Belangrijke resultaten bij toevoeging 
van een tweede hart zijn met dieren 
bereikt door de Amerikaanse onder
zoekers A. Carrel, F. C. Mann, J. T. 
Priestley, J. Markowitz, W. M. Vater 
en anderen. Hun pogen bevindt zich 
nog in een beginstadium. Al deze proe
ven worden tegenwoordig in de Sowjet
Unie onder meer vergemakkelijkt door 
apparaten voor snelle bloedvathechting. 

Wanneer de orgaan-vernieuwing op 
de juiste wijze plaats heeft, zal - zo 
menen experts - de n a t u u r I ij k e 
hoogste leeftijd voor mensen (120 tot 
150 jaar) overschreden kunnen 
worden. 

Van zeer veel belang is ook de over
planting van tandkiemen (tanden en 
kiezen in aanleg), waardoor het aan
brengen van kunst-tanden vermeden 
kan worden. Met dieren zijn reeds goe
de resultaten geboekt door C harp i o 
( Columbia University, U.S.A.), V u s
tro w (Universiteit van Würzburg in 
Duitsland) en anderen. De Hongaarse 
tandarts Dr. M. Cs er é p fa I v i is 
er, met tot nu toe bl,jvend succes, in 
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geslaagd, overtollige tandkiemen van ! 
kinderen over te planten op volwas· 
senen. Het lukte in 17 van 19 gevallen. 
De tanden groeiden uit en bleven 
zitten. 

Ziektebestrijding in Noord-Vietnam t 

De regering van de Vietnamese De· 
mocratische Republiek (Noord-Viel· 
nam) heeft eind juni bekend gemaakt. 
dat pokken en chol~ra in de republiek 
vrijwel geheel zijn uitgeroeid. Terwijl 
in 1954 te Hanoi 1300 pokkengevallen 
voorkwamen, waarvan 700 met dode· 
lijke afloop, is er dit jaar nog geen 
enkel geval van pokken vastgesteld. 

Toen in 1956 buiten de republiek (in 
Zuid-Vietnam) pest uitbrak, is, mede 
met hulp van Chinese deskundigen, 
verhinderd, dat de ziekte Noord-Viel· 
nam binnendrong. 

Sowjet-experts staan thans de Viel· 
namese geneeskundige dienst terzijde 
bij het verdrijven van de syphilis. 

In de eerste helft van 1956 hebben 
de ziekenhuizen in de Vietnamese De· 
mocratische Republiek er 3000 bedden 
bij gekregen. Het "Wilhelm Pieck· 
Ziekenhuis" - 500 bedden -, gebouwd 
met bijstand van de Duitse Democrali· 
sche Republiek, is nu geopend. 

Polen op rei; 

De Volksrepubliek Polen heeft in· 
grijpende vereenvoudiging aange· 
bracht in het verkrijgen van een pi!!· 
poort om buitenlandse reizen te ma· 
ken. B o v e n d i e n zullen de Polen 
in een reeks gevallen voor privé-reizen 
en reizen tot herstel van gezondheid 
kunnen volstaan met een Pools per· 
soonsbewijs, voorzien van stempel en 
visum: zij zullen op deze manier voor 
ten hoogste drie maanden bezoeken 
kunnen brengen aan één of meer der 
volgende landen: de Sowjet-Unie, Tsje· 
choslowakije, Hongarije, Roemenië, 
Bulgarije en Albanië. 

d.L. 
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16e jaargang no. 9 september 1958 

Politiek en Oultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
m.arxisme·leninisme onder Ieiding van het par.ti;bestuur der c.p.n. 

Maandelijkse notities 

De discussies voor het 18e Congres der C.P.N. hebben een aanvang 
genomen; discussies die plaats vinden in een historische periode van de 
strijd van het socialisme en in het leven van onze partij; discussies die 
op het Congres tot het resultaat moeten leiden de wege~ te bepalen 
in de nieuwe situatie. 

Het discussiemateriaal wijst er in het begin terecht op, dat er sinds 
ons vorige congres veel is veranderd. 

Toen verkeerden we nog midden in de koude oorlog in ons land en 
juist een week daarvoor waren de Parijse accoorden bekrachtigd. 
Nu is het gevaar van het uitbreken van een derde wereldoorlog terug
gedrongen en een vermindering van de spanningen tussen de grate 
mogendheden tot stand gebracht. Dit alles als vrucht van een tot nu 
toe ongekende strijd van de volkeren voor de vrede en de groeiende 
krachten van de sociaUstische staten. Deze voortdurend groeiende 
kracht vindt zijn oorzaak in de rijke ontplooiing van het socialistische 
systeem in een reeks van landen, hetgeen heeft geleid tot een nieuwe 
fase in de ontwikkeling naar het socialisme. Het socialisme is uit de 
begrensdheid van een land tot een wereldstelsel geworden. Tegenover 
die groei en versterking van het socialisme staat het verval en de 
verbrokkeling van de kapitalistische wereld. Een reeks van landen 
maakt zich los uit de imperialistische greep van de kapitalistische 
staten- zie India, Indonesie, Egypte, Finland, Oostenrijk en IJsland. 

De politiek van die landen wordt gekenmerkt door het streven naar 
behoud en versterking van hun nationale zelfstandigheid. 

De formule van de ,twee kampen in de wereld" past dan ook niet 
meer op de huidige toesta~d in de wereldpolitiek, waar het streven 
van vele staten en regeringen er op gericht is een positie van nationale 
zelfstandigheid en actieve neutraliteit in te nemen. 

Deze ontwikkeling laat duidelijk de nederlaag zien die de Ameri
kaanse politiek van streven naar de wereldhegemonie heeft geleden. De 
resultaten van de politiek naar ontspanning en vrede hebben daarbij de 
interne spanningen in het Atlantisch blok vergroot. De bewapenings
kosten worden te hoog, het verlangen naar vrede en betere sociale 
omstandigheden worden te groat, en leiden in een aantal staten tot grate 
weerstand tegen de Amerikaanse politiek. De eerste beslissende breuk 
met die politiek maakte IJsland, waar de bevolking zich ondubbelzinnig 
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uitsprak voor vrede en zelfstandigheid, voor de opheffing van de Ame
rikaanse bases. 

Het socialisme superieur 

Meer en meer wint de erkenning veld dat de socialistische ontwik
keling een stabiele cmtwikkeling is en dat zij grote economische suc
cessen boekt. 

Het Engelse weekblad ,Tribune" schrijft i~ een artikel over de Oost
W est-handel: 

,.Het is beter op het resultaat van de Oost-Europese vijfjarenplannen 
te koersen dan op de onzekerheid van het Amerikaanse kapitalisme." 

Het blad stelt verder vast, dat de stormachtige industriele ontwik
keling in de Oost-Europese landen en in de Sowjet-Unie ertoe zal lei
den, dat deze staten tot 1960 meer grondstoffen uit de landen van het 
gemenebest zullen kopen dan Groot-Brittannie zelf. ,Tribune" raadt 
de betreffende Engelse instanties aan de voorstellen van de Sowjet
Unie, ten aanzien van de uitbreiding van de handelsovereenkomsten, 
te accepteren om uit de economische moeilijkheden te geraken. 

Het aannemen der voorstellen betekent aan de exporthandel jaarlijks 
200 miljoen pond sterling toevoegen. 

Een ander blad, de ,Financial Times", heeft zich bezig gehouden met 
de handelsbetrekkingen van de landen van de democratische wereld
markt met de landen van Zuid-Amerika. 

Het blad stelt vast, dat de handel tussen deze landen, vergeleken 
met 1939, tot het vijftienvoudige gestegen is, wat ook tegen de achter
grond van de afnemende Amerikaanse handel gezien moet worden. 

In Argentinie heeft de Poolse volksrepubliek de Verenigde Staten 
als voornaamste kolenleverancier opgevolgd. Argentinie koopt oak gra
te hoeveelheden tractoren en voertuigen uit Tsjechoslowakije, terwijl 
de D.D.R. thans goede handelsbetrekkingen met Uruguay onderhoudt. 

De resultaten van de socialistische industrie vormen daarom een be
langrijke bijdrage in de strijd voor de vrede en de nationale zelfstan
digheid der volkeren. De vreedzame wedijver tussen beide stelsels ont
wikkelt zich, ondanks de tegenstand van de reactionaire krachten, in 
het belang der volkeren. 

Strijd voorwaarde tot duurzaam succes 

Grote successen zijn geboekt in. de strijd voor de vrede, veel is er ten 
goede veranderd in de wereldsituatie. Dit mag echter geen aanleiding 
zijn om de waakzaamheid tegen het oorlogsgevaar te laten verslappen. 
De krachten die belang hebben bij een politiek van oorlogsvoo1·berei
ding hebben hun activiteit niet gestaakt en zijn nag niet beslissend 
en definitief verslagen. 

In het bijzonder de reactionaire agressieve krachten in West-Duits
land roeren zich en zetten hun herbewapening door. Zelfs in grotere 
mate dan tot nu toe officieel was vastgesteld bij de Parijse accoorden. 

Dit agressieve gevaar ontwikkelt zich aan onze grenzen en bedreigt 
de levensbelangen van ons volk. Het betekent een directe bedreiging 
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van onze nationale zelfsta~digheid en brengt tevens het gevaar van 
een atoomoorlog in de nabijheid van ons land met zich mee. 

De W estduitse reactionairen stellen het voor alsof de Duitse her
bewapening de vrede dient, zij verkondigen, dat het opstellen van 
conventionele strijdkrachten een atoomoorlog kan voorkomen, omdat 
zij met hun strijdkrachten een atoomoorlog kan voorkomen of omdat zij 
met hun strijdkrachten de oorlog tot een lokale oorlog zou kunnen 
beperken. Dit alles is misleiding om de tegenstand van de vredelieven
de mensen te verzwakken. Tevens legt het de bedoelingen van de 
Duitse militaristen bloot, want hun lokale oorlog komt neer op de ge
welddadige verovering van de D.D.R. 

De plannen en activiteiten van de Westduitse reactie roepen dan ook 
grote gevaren op. De Amerikaanse journalist Walter Lippmann ver
klaart het als ,hoogst onwaarschijnlijk" dat een zgn. kleine oorlog zon
der atoomwapens zal gevoerd worden. 

Men moet er veel meer op rekenen ,dat kleine atoomwapens gevolgd 
zullen worden door grotere en deze weer door nog grotere; de mo
gelijkheden voor een algemene oorlog zouden zo groot worden, dat 
een lokale oorlog een onberekenbaar militair risico zou zijn" (New 
York Herald Tribune- 21 juli). 

De drijvende krachten van deze politiek in West-Duitsland zijn de
zelfde krachten die Hitler aan de macht hielpen en die de tweede 
wereldoorlog hebben veroorzaakt. 

Dat ,blijkt wel uit het feit, dat het onderzoek en de opwekking van 
atoomenergie in handen zijn van de grootste monopolies. Aan het hoofd 
daarvan staan de I. G. Farben en het Siemenskoncern. 

De I. G. Farben verdiende enotme sommen aan de tweede wereld
oorlog. Haar winsten stegen van 17 miljoen Duitse marken in 1932 op 
571 miljoen in het jaar 1943. Die toestanden wensen de W.-Duitse mo
nopolisten opnieuw. Maar die plannen gaan in tegen de belangen van 
het volk en om de tegenstand uit te schakelen hebben zij het plan de 
K.P.D. te verbieden, een verbod dat ogenschijnlijk alleen de communis
ten treft maar dat in we1·kelijkheid gericht is tegen alle vredelievende 
en democratische krachten in Duitsland. * 

Deze maatregelen gaan niet alleen de Duitse communisten aan of het 
Duitse volk. N een, zij raken de belangen van alle volkeren, want de 
uitschakeling van de vredeskrachten in W.-Duitsland is er op gericht 
de reactionaire oorlogszuchtige kringen vrij spel te geven. Maar deze 
kringen zijn de doodsvijanden van alle volkeren, speciaal van de na
buurvolken van Du~tsland. Daarom moet dit een alarmerende waar
schuwing zijn voor de Nederlandse democratische mensen om hun 
waakzaamheid tegen het oorlogsgevaar te verhogen en actief te han
delen tegen dit gevaar van Duitse herbewapening. 

Een andere waarschuwing ligt in het opleven van het anti-semitisme. 
Een rapport van de Europese afdeHng van de ,American Jewish Com
mittee" zegt hierover: 

,.Verscheidene Duitsers hebben in de laatste tijd gewaarschuwd tegen 
het verschijnen van neo-nazistische lectuur, tegen de neiging van het 
Duitse publiek om het kwaad van Hitler te verontschuldigen of te ne-

-----::-:=--::-* Nadat dit artikel geschreven was, heeft de Adenauer-regering de KPD 
verboden. 
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geren en tegen de in£iltratie van voormalige nazi's op belangrijke posten." 

ln dit verband citeert het comite een recente uitspraak van de voor
zitter van de W estduitse Bondsdag Eugen Garstenmeier, die sprak over 
.,het gevaar, opgeleverd door diegenen, die beginnen stilzwijgend aan 
te nemen dat Hitler wat te dom en onhandig is geweest, maar dat hij 
overigens gelijk had". Ook signaleert het rapport een door Duitse jour
nalisten en schrijvers gevoerde campagne tegen het doordringen van 
ex-nazi's in invloedrijke ambten, en tegen uitgevers van neo-nazistische 
en anti-semitische lectuur. Men streeft in deze campagne naar het 
invoeren van wetten tegen de verspreiding van haat-propaganda. ,De 
Duitse democraten moeten in dit verband wel omzien naar het ver
leden," aldus het rapport. (Handelsblad, 16 augustus 1956) 

Het 20ste Congres der CPSU 

Ons komende congres zal· in zijn voorbereidende discussies en zijn 
behandeling van de internationale situatie ook grote aandacht wijden 
aan het 20ste Congres der C.P.S.U. Dit Congres is van verstrekkende 
betekenis geweest voor het leven en de ontwikkeling van de inter
nationale arbeidersbeweging. Het is daarom van het grootste gewicht 
de inhoud en de besluiten van het 20ste Congres der C.P.S.U. te be
studeren, als voorwaarde tot een juiste orientatie in de strijd voo1· 
het socialisme. Op het moment dat wij dit schrijven is het niet mogelijk, 
vooruit te lopen op het materiaal dat het partijbestuur hierover zal 
publiceren als discussiegrondslag. Het 20ste Congres van de C.P.S.U. 
heeft, naast veel andere zeer belangrijke vraagstukken, door zijn ana
lyse en conclusies vele nieuwe mogelijkheden aangetoond voor het tot 
stand brengen van de eenheid in de arbeidersbeweging. 

De nieuwe en versterkte kansen op het tot stand brengen van de 
eenheid van de arbeidersklasse berusten op de successen van de strijd 
voor de vrede en het terugdringen van de politiek van de oorlogsvoor
bereiding. De starre fronten van de koude oorlog zijn in beweging 
gekomen en vele mensen en groeperingen, vooral onder sociaal
democratische arbeiders, die jarenlang te goeder trouw de Amerikaanse 
politiek aanvaard hebben, gaan anders over de vraagstukken denken 
en maken zich los van de politiek van de imperialistische kringen der 
V erenigde Staten. 

Het benutten van de mogelijkheden ha~gt af van de kracht van de 
strijd, van de kracht der communistische partij. Het optreden der com
munistische partij is doorslaggevend en dit optreden moet worden ge. 
baseerd op de bijzondere verhoudingen en omstandigheden van ieder 
land afzonderlijk. 

De conclusie op het 20ste Congres der C.P.S.U., dat nieuwe wegen 
naar het socialisme thans mogelijk zijn, betekent daarbij een grate 
hulp. Het eigen werk is echter beslissend en daarom moet grote be· 
tekenis worden toegekend aan de discussies die nu plaatsvinden in 
voorbereiding van het Congres en die zullen plaatsvinden op het Con
gres, over de werkwijze van onze partij. 

Daarover vinden onze lezers, elders in dit nummer een artikel, dat 
ertoe kan bijdragen, deze discussies te ondersteunen. 

H.V. 
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Op Donderdag 26 juli 1956 na
tionaliseerde de vrije, souvereine 
Egyptische Republiek de Suez
kanaal maatschappij. Ten tijde 
van deze handeling lag in de 
Egyptische haven Alexandrie de 
Britse kruiser Jamaica. Ze lichtte 
haar ankers en zette koers naar 
de horizon. 

Men moet zich eens voorstellen 
wat er een 50 jaar geleden zou 
zijn gebeurd, als 'n· Egyptische re
gering een handeling zou hebben 
verricht, die - ofschoon in de 
verste verte niet op de nationali
satie van het Suezkanaal gelij
kend - de Engelsen zou hebben 
geschaad. De geschutstorens van 
de kruiser zouden in de richting 
van de stad zijn gedraaid, een ul
timatum zou zijn overhandigd en 
wanneer het niet zou zijn ingewil
ligd hadden de kanonnen van de 
Jamaica hun grana ten op de on
gelukkige stad geslingerd, net zo 
lang tot ,orde en rust" zouden 
zijn hersteld en de stroom van di
videnden zijn loop zou hebben 
hervat. 

Een ander typisch voorbeeld 
van de verandering der tijden is 
de uitbarsting van woede in onze 
vaderlandse goed koloniaal-reac
tion:aire pers. ,De Telegraaf" laat 
op 2 augustus j.l. Sir John Glubb 
aan het woord, die nog niet zo 
heel lang geleden, tot het Moham
medanisme ,bekeerd", als Glubb 
Pasj a aan het hoofd stond van het 
Arabische legioen in Jordanie, een 
legermacht voorbestemd om voor 
altijd de oliebelangen van de 
Royal Dutch Shell Company met 
flikkerende bajonetten en rom
melende tanks te beveiligen. Hoe 
jammer voor ,De Telegraaf" dat 
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er nog maar zo bitter weinig macht staat achter de woorden van de 
heer Glubb, want het volk van Jordanie heeft hem de deur uitgezet en 
hij mag nu uitroepen: ,Het westen moet in actie komen, nu Nasser het 
Suezkanaal heeft genaast"; de dagen van de kanonneerboot-diplomatie 
zijn voorbij, de imperialistische staten worden oud, de volken van Azie 
en Afrika zijn ontwaakt, ze hebben zich bevrijd of bevrijden zich van 
koloniale onderdrukking en noch de kruiser Jamaica noch de een of 
andere van Heutsz in 20e eeuwse kledij kan de dagen van de volslagen 
willekeur der blanke gezagsdragers en beschavingsgranaten importeurs 
Iaten herleven. 

Helaas voor ,De Telegraaf", betreurenswaardig voor ,De Haagse 
Post", jammerlijk voor de heren Eden en Mollet: het is 1956 geworden 
- het imperialisme beweegt zich naar zijn ondergang, de dagen van 
nationale zelfstandigheid en vrijheid zijn aangebroken. De ,Jamaica" 
zette koers naar de horizon. 

II 

Men kan de nationalisatie van de Suez-kanaal Maatschappij door 
Egypte niet anders zien dan in het verband van de keten van n'ationale 
revoluties, die thans geheel Azie vanaf Viet-Nam en Indonesie tot aan 
het uiterste Westen omvat en die ook reeds Afrika heeft bereikt, vanaf 
de kalme wateren van de Rode Zee tot aan de westkust, waar de lange 
Oceaan-deining op de uitlopers van het Atlasgebergte te pletter slaat. 
In 1869 werd het 168 km lange Suezkanaal geopend. Elke kilometer 
had het Ieven gekost van ruim 700 Egyptische arbeiders; 120.000 van 
deze ongelukkigen betaalden met hun Ieven de aanleg van deze water
weg, die zonder sluizen (men vangt het tamelijk geringe niveau-verschil 
op in de Bittermeren) de Middellandse Zee verbindt met de Rode Zee. 

Op 18 november 1875 verkocht de Khedive van Egypte 354.404 aan
delen· in de Suezkanaal Maatschappij voor 4 miljoen pond sterling aan 
de Britse regering, dezelfde die zich zo lang tegen de aanleg van het 
kanaal had verzet. In 1882 bezette Engeland Egypte, na een bombar
dement van Alexandrie, een bezetting die tot de zomer van 1956 voort
duurde. Want eerst toen moesten de laatste Br:itse troepen de Suez
kanaalzone verlaten onder druk van de machtige onafhankelijksbewe
ging die, zoals .gezegd, Azie geheel omvat en in: Afrika steeds meer 
invloed krijgt. 

Maar goed, aileen al in 1955 leverden de Britse aandelen een dividend 
van bijna 3 miljoen pond sterling op, na aftrek van de geringe Egyp
tische belasting. Sedert 1875 hebben de gezamenlijke aandeelhouders 
van de Suez-kanaal Maatschappij, voornamelijk Engeland en Frankrijk, 
reeds 3800 procent dividend over het door hen er ingestoken kapitaal 
ontvangen. 

En hoe weinig de Egyptische regering ontvangt moge blijken uit de 
volgende cijfers: 

In 1955 kreeg ze aan rechtstreekse uitkeringen 100.000 pond sterling 
en in de vorm van belastingen nog eens ruim 3 miljoen pond sterling. 
De ontvangsten der maatschappij in dat jaar bedroegen ruim 35 miljoen 
pond sterling ... 

N u schreeuwen de Engelse en Franse rijkaards hard over de vol-
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komen gewettigde maatregel van de Egyptische regering om de pro
fijten van het kanaal, dat door Egyptische bodem loopt en met de prijs 
van 120.000 Egyptische mensenlevens is betaald, voor zichzelf op te 
eisen met het doel deze te gebruiken voor de aanleg van de Hoge 
Assoewan-dam in de Nijl. Daardoor zou Egypte een miljoen hectare 
land kunnen bevloeien, die thans van water zijn verstoken. Het land 
zou nieuwe steden en dorpen kunnen bouwen in dit nieuw gewonnen 
land, zoals ons land dat doet in de IJ sselmeerpolders. Het zou circa 
10 miljard kW-uren elektriciteit per jaar kunnen winnen door het 
gebruik van de waterkracht van de Nijl voor de opwekking van 
elektrische stroom, waardoor de industrialisatie van dit door koloniaal 
wanbeheer economisch achterlijke land een geweldige stoot opwaarts 
zou ontvangen en een eigen zware industrie zou kunnen groeien zodat 
het land de basis voor de verhoging van het levenspeil van zijn bevol-
king zou kunnen leggen. . ~ 

Daarom zal elke socialist, elke democraat de daad van de Egyptische 
regering billijken, hoe men ook over sommige binnenlandse aspecten 
van het regiem van Nasser moge denken, omdat ze anti-imperialistisch 
is, omdat ze vrijmakirig van een voormalige kolonie van vreemde druk 
bevordert. 

De lieden van de grote oliemonopolies zijn slechts raadslieden voor 
de vooruitstrevende mensen in deze dagen. Het militaire vertoon van 
de Engelse en Franse regering moge voor een groot deel op bluf berus
ten, het oorlogsgevaar is reeel. De kanonnen kunnen op de een of 
andere dag vuren in het Midden-Oosten en dan is het ongeluk niet te 
overzien, omdat de gehele Aziatische en Afrikaanse wereld achter 
Egypte staat. ,, 

De vrede moet worden gered, dat is doel nummer een. De koloniale 
sabelslepers mogen de kans niet krijgen him oorlog tegen de door hen 
verachte ,zwartjes" te krijgen. Niet aileen omdat er doden zouden 
vallen in Egypte. Natuurlijk ook daarom; maar ook omdat ze de kans 
niet mogen krijgen opnieuw een ,smerige oorlog" te beginnen die alleen 
maar op een nederlaag kan uitlopen, een ,sinerige oorlog", die de 
belangen van de westelijke landen en volken met inbegrip van die van 
ons land alleen maar kan schaden, zoals uit het verloop van de campag
nes tegen Indonesie en uit de grote-mond-politiek van de heer Luns, 
die nergens op berust dan op de uitzonderlijk domme eigenwijsheid van 
enkele profiteurs, moge worden bewezen. We hebben ,gezond verstand 
nodig, geen door begeerte naar koloniale o¥ewinsten vertroebelde 
blik en trillende handen. 

III 
Het is vermakelijk de talrijke tegenstrijdigheden en onwaarheden op 

te sporen, die thans in de redevoeringen van de En:gelse en Franse 
hoogwaardigheidsbekleders en in de artikelen van de koloniale pers 
voorkomen. 

Daar heeft de Engelse eerste minister, Eden, verklaard, dat Engeland 
nooit de controle van een man:, van een land over deze internationale 
waterweg kan aanvaarden. 

Het kanaal is in 1869 geopend. Er werd aan de Suez-kanaal-maat
schappij een concessie voor de exploitatie van 99 jaar gegeven. In elk 
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geval zou Egypte dus in 1968 het kanaal terugkrijgen. Door de natio
nalisatie is deze terugkeer 12 jaar vervroegd maar aan het princip~ 
van de zaak, Egypte's recht om over het kanaal te beschikken, werd dus 
formeel in 1969 niet getornd. 

·Nu wei. De reactionairen waren blijkbaar niet van plan in 1968 hun 
belofte van teruggave van het kanaal na te komen. 

Er komt nag bij, dat in de Engels-Egyptische overeenkomst van 1954 
betreffende het terugtrekken van de Britse troepen uit Egypte een 
paragraaf voorkomt, die luidt: 

,De twee verdragsluitende regeringen komen overeen, dat het Suez
kanaal een integraal dee! van Egypte is". 

Er komt verder bij, dat in feite van 1882-1956 een land de controle 
over het Buezkanaal uitoefende, namelijk Engeland, dat er tienduizen
den soldaten legerde, vele vliegvelden aanlegde en zijn oorlogsschepen 
altijd aan·beide einden van het karraal had liggen. Hoe nu? Nasser niet 
betrouwbaar - Eden wei? En wie controleert bijvoorbeeld de vaart 
door het Panama-kanaal anders dan de Ver. Staten van Amerika? 
Moet dat kanaal niet nodig ge'internationaliseerd worden? En het Ka
rraal van Kiel, tussen Oost- en Noordzee? Controleert West-Duitsland 
dat niet? En de zeeengten van de Dardanellen tussen de Middellandse 
Zee en de Zwarte Zee? De Engelsen kunnen zich uit 1915 tach nog wei 
herinneren, dat Turkije daar de controle uitoefent. En wie zit aan de 
Straat van Gibraltar op z'n hoge rots de controle uit te oefenen? Is dat 
niet de regering van Sir Anthony Eden, de regering van Groot
Brittannie? 

En.wie con:troleert eigenlijk, overigens volkomen rechtmatig, de 
vaart op de Westerschelde, de levensader van de Belgische haven Ant
werpen, als het niet de demissionaire regering is waarvan de heer Luns 
als minister zonder portefeuille maar - naar het schijnt - met heel 
wat verderfelijke KVP-invloed deel uitmaakt. 

Wat is er dan voor wonderlijks aan het feit, dat Egypte een kanaal 
controleert, dat door zijn eigen grond loopt en de revenuen van de 
vaart er door wil gebruiken voor de bev loeiing van zijn woestijnen en 
het aandrijven van zijn werktuigbanken? 

Er is bovendien geen sprake van beperking van de vrije vaart door 
het Suezkanaal. De Egyptische regering heeft be~oofd de Suez-kanaal 
conventie, die aan alle schepen van aile naties het gebruik van het 
kanaal garandeert, na te komen en deze conventie (overeenkomst) 
loopt in tegenstelling met de concessie aan de Kanaal-maatschappij 
n i e t in 1968 af. Het eigendom van het kanaal en het vrije gebruik 
ervan door de internationale scheepvaart zijn twee geheel verschillen
de dingen. De Egyptische regering heeft aan de aandeelhouders van de 
Kanaal-maatschappij volledige schadeloosstelling aangeboden. Welnu: 
aileen door en door van kolonialisme bezeten hoofden en harten kunnen 
tegen deze Egyptische houding protest aantekenen en er vliegtuig
inoederschepen op af sturen. Nasser heeft er immers alle belang bij 
het Kanaal open te houden. Hoe meer klanten er door het kanaal varen, 
des te meer inkomsten voor Egypte en des te meer snelheid betracht 
kan worden bij de uitvoering van de grate projecten, die men daar op 
het oog heeft. • 
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Hoe Nasser ernst maakt met het nakomen van zijn belofte omtrent 
de vrije vaart op het kanaal blijkt uit de houding tegenover de vaart 
op Israel. Toen Egypte nog in oorlog was met Israel verbood het tank
schepen, voor dat land bestemd, de vaart door het -Suezkanaal, in een 
peri ode echter (let wel!) waarin er 80.000 man Britse troepen in de 
kanaalzone lagen, die nooit een vinger uitstaken om de ,vrije vaart" te 
beschermen. Nu is deze beperking opgeheven. · 

De Fransen en Engelsen beweren dat Egypte ,agressie" heeft ge
pleegd door de kanaal-maatschappij te nationaliseren. Maar wie houdt 
de zaak buiten de Verenigde Naties? Wie stuurt troepen en vliegtuigen, 
kruisers en vliegtuigmoederschepen naar het Midden-Oosten, zonder 
enige poging tot overleg in UNO-verband af te wachten? Zijn dat niet 
de regeringen van Engeland en Frankrijk? En wie dreigen dan hier met 
agressie? Wie schenden de regel van niet-inmenging in andermans bin
nenlandse aan·gelegenheden? Dat zijn toch de Engelse en Franse 
regeringen! 

Laten we voorts de bakerpraatjes van De Haagse Post (,Egypte zal 
het kanaal niet kunnen onderhouden, het zal verzanden") maar Iaten 
voor wat ze zijn. Wie ze, maar dan tenminste nog in een originele versie, 
willezen, moet de jaargangen van: De Haagse Post van 1920 of 1921 over 
de Sowjet-Unie maar eens opslaan. Wie zich met dergelijke sprookjes 
moet troosten voor verlies aan koloniaal houvast is toch wei ver van 
huis. 

Hoe de ware aard van het imperiaJistische beestje er uit ziet spreekt 
beter uit het dreigement van de Royal Dutch Shell heren om in het 
vervolg hun tankers vanuit het Arabische oliegebied rondom de Kaap 
de Goede Hoop te sturen en zo Nasser de klandizie af te nemen. Ze 
gunnen dus Egypte zijn Assoewan project niet. 

Overigens moet men ook dit dreigement met medelijden bezien. De 
afstand Koeweit (de Arabische oliehaven) - Engeland bedraagt via het 
Suezkanaal 7.000 zeemijl; via de Kaap 13.000 zeemijl. Er varen rond 720 
tankers op de vaart Arabie-Westen. Moesten ze. rond de Kaap dan 
zouden er 2.000 nodig zijn om dezelfde hoeveelheid vracht te vervoeren. 

En dan het dreigement om een pijpleiding aan te leggen: buiten Egypte 
om. Voor olie wordt de inhoudsmaat barre 1 gebruikt in het inter
nationale verkeer. Welnu: via het kanaal verscheept men jaarlijks 
1.300.000 barrels olie van het Midden-Oosten naar West-Europa, via de 
huidige pijpleidingen 820.000 barrels. En die pijpleidingen: lopen allen 
over de grond van naties, die zich zonder voorbehoud achter Egypte 
hebben geplaatst. 

IV 

In de concurrentiestrijd tussen de imperialisten pogen de Amerikanen 
zich in dit stadium van de ontwikkeling meester te maken van de kolo
niale erfenis der Engelsen en Fransen. Zij werpen zich op, als de vriend 
van de Aziatische en Afrikaanse volken. 
· Het blijkt echter steeds weer, dat deze er niets voor voelen zich 

opnieuw in de armen van een kolonisator te werpen. Daar komt bij, dat 
de Amerikaanse buitenlandse politiek ,van kracht" bitter weinig indruk 
meer maakt op deze volken die immers van dichtbij de nederlaag van 
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de Amerikaanse wapens in Korea hebben kunnen gadeslaan. Ameri- ~·I 
kaanse garanties vormen absoluut geen bescherming, integendeel. Van-
daar dat bv. ook de regering van Israel zich gedurende de laatste tijd 
op een ander standpunt dan dat van Amerika begint te stellen. 

Tegelijkertijd ondermijnen deze Amerikaanse manoeuvres het At
lantische bondgenootschap, de NAVO, hun voornaamste bolwerk voor 
de oorlog tegen de Sowjet-Unie, die zij nog steeds wensen. 

Daarbij komt, dat vele regeringen in Azie en Afrika, in plaats van 
zich onder Amerika's vleugelen te plaatsen krachtig streven naar een 
neutrale politiek, een politiek die niet oorlogszuchtig is en die naar de 
mening van de betrokkenen de nationale belangen van hun volken dient. 

Neem als voorbeeld het pact van Bagdad. Hiertoe behoren Turkije, 
Engeland, Perzie, Irak en Pakistan. Ret was enerzijds gericht tegen de 
Sowjet-Unie en daarom vond Amerika het mooi, anderzijds tegen de 
Arabische landen. Maar wat blijkt? 

Irak, Perzie, Pakistan, samen met de Arabische landen plaatsen zich 
a c h t e r Egypte en tegenover Engeland. Het pact van Bagdad, dit 
pronkstuk van Atlantische diploamtie valt in stukken uiteen en daar
mee de hele oorlogsbasis tegen de Sowjet-Unie. Israel en Egypte zijn 
begonnen hun betrekkingen te verbeteren. En juist op het pact van 
Bagdad en op Israel was de Amerikaanse hoop tot voor kort gevestigd. 

De nationalisatie van de Suezkanaal-maatschappij deed op de Lou
dense en Amsterdamse effectenbeurzen de koersEm dalen. Op 30 juli 
leden de olieaandelen op de Londense beurs aileen al een schade van 
1 milj ard gulden. 

Hieruit blijkt het anti-imperialistische karakter van de nationalisatie. 
De nationalisatie van het Suez-kanaal is een nieuwe overwinning van 
de vroegere koloniale landen. Men zal de schok, die ze teweegbracht, 
kunnen voelen in heel Azie en Afrika. Zo vallen stuk voor stuk de rotte 
vruchten van het kolonialisme op de grond. 

En de hand, die aan de boom schudt is de machtige vuist van het 
volk, dat overal en ongeacht zekere binnenlandse aspecten van het 
beleid van een aantal regeringen zoals de Egyptische, de grondstroom is, 
die de nationale beweging kracht en omvang geeft. 

G. GEELHOED 
9 aug. 1956. 

Na het schrijven van dit artikel is bekend .geworden dat Egypte heeft 
geweigerd de door Engeland en Frankrijk bijeengeroepen Londense 
conferentie over het Suezkanaal bij te wonen. 
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AUTOMATISERING: 

ILLUSIES EN WERKELIJKHEID 
Door het plotselinge ontslag van 6.000 arbeiders van de British Mo

tor Corporation, een Engelse auto-fabriek, is het probleem van de auto
matisering met een slag in de sociale en politieke actualiteit geraakt. 
Aan dit ontslag was niet aileen de invoering van nieuwe machines, die 
arbeiders overbodig maken, d.w.z. de zgn. automatisering, schuld. Want 
tegelijkertijd liep de afzet van Britse auto's sterk terug. Maar het is 
vooral de mogelijkheid, dat zelfs in tijden van industriiHe 'voorspoed' 
grate aantallen arbeiders door toepassing van niemwe machines hun 
werk zouden kunnen verliezen, die de arbeidersbeweging sterk heeft 
verontrust. En terecht, want het proces van automatisering vindt thans 
snelle voortgang in zeer vele bedrijfstakken. 

In het bestek van dit artikel zal niet worden ingegaan op de reeds 
vele bekende voorbeelden van automatisering van produktie-p:r;.ocessen 
met de daarmee samenhangende vermindering van het aantal benodigde 
arbeiders. Dit is reeds op voortreffelijke wijze .gedaan in twee artikelen, 
die op 23 en 24 juni jl. in ,De Waarheid" zijn verschenen, waarin oak 
op de grootse perspectieven der automatisering in de Sowjet-Unie 
wordt gewezen. 

In' zekere zin is de 'automatisering' het logische eind-stadium van de 
mechanisatie van produktie-processen. Deze mechanisatie, d.w.z. de 
vervanging van handen-arbeid door machines, vond al steeds plaats, 
in een min of meer snel tempo, gedurende de gehele ontwikkelingsgang 
van het industriele kapitalisme. Daardoor konden steeds minder arbei
ders steeds meer goederen produceren. Deze mechanisatie maakte de 
grootste vorderingen bij de produktie van bepaalde grondstoffen (aard
olie-produkten, chemicalien, kunstmest, meel, glas, cement, elektrische 
energie), die in grate hoeveelheden, in eenzelfde samenstelling, werden 
voortgebracht. Ook was dit het geval bij industrii;He massagoederen 
van eenvoudige samenstelling, zoals lucifers, cigaretten, glasparels, 
spijkers, margarine, zeep, allerlei onderdelen van apparaten e.d. 

Bij deze vergaande mechanisatie werden niet aileen machines toe
gepast, die zeer snel bepaaldEf bewerkingen uitvoerden, maar werden 
oak steeds meer controle-apparaten gebruikt, die automatisch het 
produktie-proces regelden. Als eenvoudig voorbeeld hiervoor kunnen 
apparaten worden genoemd, die al naar gelang van de hitte van het 
produktie-proces, de toevoer van lucht of van brandstof v~:rkleinen of 
vergroten. 

Dit proces van mechanisatie leidde reeds in het verleden tot het ont
staan van bijna vol-automatische bedrijven. Zo zijn reeds sinds jaren 
waterkrachtcentrales in werking, die het vrijwel zonder menselijke 
arbeidskrachten kunnen stellen. 

Het zou evenwel onjuist zijn, om de automatisering, waarvan thans 
sprake is, geheel gelijk te stellen met deze reeds lang bekende mechani
satie. Naarinate de mechanisatie verder voortschrijdt verandert zij van 
karakter. De controle-apparatuur, welke eerst een bijkomend verschijn
sel was, krijgt steeds meer betekenis. Van enorme betekenis wordt ir 
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dit verband de toepassing van elektrotonische apparatuur. Hierdoor 
kunnen machines niet aileen zeer snel een bepaalde bewerking uitvoe
ren, maar, naar gelang de wisselende behoeften van het werkstuk, 
volgens een bepaald schema, ook verschillende bewerkingen, zonder dat 
hiervoor, tijdens die bewerking, de medewerking van de mens riodig is. 
Wel moet de mens natuurlijk dit produktieschema en al de vereiste 
bewerkingen vooraf berekenen en uitwerken. · 

In de praktijk komt dat erop neer, dat niet aileen massa-goederen 
van eenvoudige samenstelling, maar ook veel ingewikkelder produkten 
en bewerkingen door machines kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor 
kunnen, in dit stadium, grote aantallen arbeiders door machines wor
den vervangen bij de produktie van goederen, waar deze arbeiders 
vroeger niet gemist konden worden. Praktische voorbeelden hiervan 
zijn de lopende band in de automobiel- en andere fabrieken en de 
grote administratie-afdelingen op bedrijven en ailerlei instellingen. 
Want het ziet er naar uit, dat de automatisering, in tegenstelling tot 
de vroegere mechanisatie, niet aileen het industrii:He produktie-proces, 
maar ook de kantoorarbeid diepgaand zai be'invloeden. 

Allerlei registratie-, sorteer- en rekenwerkzaamheden kunnen nu, in 
ongelooflijk korte tijd, door vernuftige machines worden verricht. Dit 
zal, op den duur, grote aantallen kantoorbedienden en ambtenaren over
bodig maken. 
E~n van de ingrijpendste gevolgen van een ver-doorgevoerde auto

matisering varl bedrijven is de veranderde samenstelling van het per
soneel van grote bedrijven. De grote ondernemers hopen hiermede de 
posities van de vakbeweging te ondergraven. 

De groep van half-geschoolde arbeiders, die eenvoudige routine
werkzaamheden uitvoeren en die, tot nu toe, vaak de grote meerderheid 
van het personeel uitmaakte, zal allengs sterk in omvang verminderen. 
Dit zal ook het geval zijn met de groep van wat men het 'lagere kan
toorpersoneel' noemt. Daarentegen zullen de technische kaders, de af
delingen voor onderzoek, projectering, technische controle e.d. vooral 
relatief een sterke uitbreiding on:dergaan. Hiervoor zullen over het 
algemeen mensen nodig zijn met een vergevorderde technische op
leiding. 

Dit zijn ailerlei gevolgen, die aan de huidige ontwikkeling zeker 
een zeer bijzonder kenmerk ·verlenen, zodat het begrijpelijk is, dat men 
de massale invoering van de automatisering hier en daar als een ,twee
de industriEHe revolutie" betitelt. Toch is deze term misleidend, omdat 
hierbij aan de technische ontwikkeling een soort leidende rol wordt 
toebedeeld bij de- ontwikkeling van de maatschappij. In feite echter 
is deze technische ontwikkeling slechts mogelijk en .geschiedt deze 
slechts in de vormen welke worden bepaald door de ontwikkeling van 
de produktie-verhoudingen, m.a.w. door de ontwikkeling van het ka
pitalisme in het huidige tijdperk voor zover dit slaat op het kapitalis
tische deel van de wereld en door de ontwikkeling van het socialisme in 
het andere deel van de wereld. 

Het is zeer belangrijk om dit punt scherp te stellen, omdat in de bur
gerlijke pers, o.a. in de P.v.d.A.-pers, de technische ontwikkeling op 
zichzelf ·op min of meer mystieke wijze, als een zelfstandige kracht 
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wordt uitgebeeld welke de maatschappij verandert. In feite is h,et 
echter zo, dat technische veranderingen in de leidinggevende grote on· 
dernemingen het gevolg zijn van de besluiten van de directies van die 
ondernemingen, die worden bepaald door het streven' naar maximale 
winst (over een min of meer langere periode) in de concrete verhou
dingen van afzetmarkt en arbeidsmarkt van het moment. 

Bes'chouwt men nu de technische ontwikkeling als een zelfstandige 
kracht, waarvari men de uitwerking slechts heeft te aanvaarden- al 
zal men trachten de gevolgen ervan door allerlei maatregelen zo goed 
mogelijk op te vangen -, dan betekent dat in feite, dat men zich 
onvoorwaardelijk schikt naar de beslissingen van de leiders van de 
grate ondernemingen:. 

Hiermede hangt samen, dat de term ,tweede industrii:He revolutie" 
een omwenteling suggereert in de maatschappelijke verhoudingen, die 
dikwijls wordt voorgesteld als een soort overgang naar een luilekker
land, waar men slechts een paar uur per dag hoeft te werken en waar 
men tegelijkertijd verlost is van allerlei moeizame en afstompende 
bezigheden, terwijl er dan ook een on:gekende overvloed aan goederen 
aanwezig zou zijn. Dit zou dan inhouden, dat als men maar tijdig de 
nodige maatregelen neemt om deze ontwikkeling in goede banen te 
houden en geleidelijk te Iaten verlopen, het kapitalisme het mensdom 
door een 'technische revolutie', dus zonder de maatschappelijke pro
duktieverhoudingen te wijzigen, naar een gelukkige toekomst kan 
voeren. Dit is juist de theorie, die de machthebbers van het huidige 
kapitalistische stelsel gaarne iedereen willen inplanten, zodat zij on
gestoord hun bezit en hun macht kunnen vergroten. Daarom wordt ook 
ijverig getracht aan te tonen, dat het plotselinge ontslag van grate aan
tallen arbeiders slechts aanpassin:gsmoeilijkheden zijn, welke nader
hand, door de verkorting van de arbeidsduur en de grote uitbreiding 
van de dienstverlenende bedrijfstakken, gemakkelijk zullen kunnen 
worden opgevangen. Een zeer duidelijk voorbeeld van zulke rede
neringen vindt men in het artikel van drs. J. Bosch, in ,Economisch
Statistische Berichten", van 8 februari 1956, dat trouwens gebaseerd is 
op Amerikaanse publikaties, zoals die ook door de ,Volkskrant" op 
4 augustus jl. werden gebracht. Ook drs. J. M. den Uyl, in zijn rede 
over dit onderwerp op het N.V.V.-congres in juni 1956 (volgens het 
verslag in ,Het Vrije Volk" van 8 juni 1956) vervalt geheel en al in 
deze mystiek van de techniek (,De automatiserirlg en de toepassing 
van de kernenergie zullen de plaats van de arbeid in de wereld van 
morgen grondig veranderen") en in het kapitalistisch optimisme. Hij 
zegt, dat ,de overheid het tempo van de automatisering zal moeten 
beheersen en controle uitoefenen op de omvan'g van de investeringen". 
V erder moeten ,de ondernemingen de kosten dragen van h~rscholing 
en verplaatsing van de arbeiders ... Daarnaast is de verkorting van de 
werktijd aan de orde" ... 

. Met prof. Carlo Schmidt, die aan de automatisering een grate rede 
heeft gewijd op het Con'gres van de Westduitse sociaal-democratische 
partij, is het al niet anders gesteld (zie het verslag hierover in de 
N.R.C. van 13 juni jl.). Ook Schmidt stelt, dat de automatisering ,de 
structuur van de maatschappij grondig zal wijzigen". En ook hij meent 
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dat de gevaren van een voorbijgaande armoede voor de arbeiders on,der
vangen kunnen worden door allerlei maatregelen\ die de bezitsverhou
dingen van de produktie-middelen niet aantasten. Dit is nu allemaal 
mogelijk, in tegenstelling tot de ,eerste industriele revolutie", zo menen 
de sociaal-democratische woordvoerders, o.a. omdat er nu sterke vak
bonden bestaan, die ook hun invloed op de regeringen ktinnen uit
oefenen. Dit wordt met zoveel woorden gezegd in het hoofdartikel van 
,Het Vrije V6lk" van 30 juni jl., waarin een overvloed van produ~ten 
tegen lagere prijzen wordt voorgespiegeld, terwijl de overgangsmoei
lijkheden door ,wachtge1dregelingen, omscholing en verplaatsing van 
arbeiders" zullen kunnen worden opgevangen. 

Eenvoudig gezegd komt dit recept hierop neer: 
,.Uitgangspunt van ons denken moet zijn de onvoorwaardelijke aan

vaarding van de beslissingen van de Ieiding van de grate ondernemingen 
inzake de techniek van het produktie-proces. 

Als wij de zaak maar goed aanpakken, dan zullen deze groot-kapitalisten 
ons naar een gouden toekomst van overvloed en weinig werken leiden. 

We kunnen de zaak nu goed aanpakken dank zij het N.V.V. en de demo
cratische socialisten in de regering. Zij hebben daartoe de mogelijkheid 
omdat slechts bepaalde sociale regelingen en wat controle op investeringen 
nodig is om de overgangsmoeilijkheden te overwinnen. In geen geval be
hoeft hiervoor het eigendom van de produktie-middelen aan de kapitalisten 
te worden ontnomen." 

Ten einde aan te tonen, dat deze mystieke illusie-theorie onjuist is, 
zal moeten worden nagegaan hoe zich in de praktijk de automatisering 
voltrekt. In dit artikel zal daarbij slechts aandacht worden besteed aan 
de automatisering onder kapitalistische verhoudingen. 

* De overgan1g tot de automatisering is zeer kostbaar. Er zijn ook gro-
tere risico's aan verbonden, omdat men de dure machines 1vastlegt' op 
bepaalde produkten, die reeds in een paar jaar tijd verouderd kunnen 
blijken te zijn, waardoor ofwel nieuwe installaties dan wel kostbare 
veranderingen in de installaties n:odig zijn. Dit brengt de automatisering 
slechts in het bereik van zeer grate en rijke ondernemingen, die hun 
produkten in grote massa vervaardigen. Maar ook deze ondernemingen 
zullen de automatisering slechts invoeren, wanneer dit, op den duur, 
goedkoper uitkomt dan tot dusver. 

Zo verklaarde dr. H. J. van Doorne, directeur van de D.A.F.-fabrie~ 
ken in Eindhoven: 

,.Men zal bij elke wijziging moeten nagaan of de aanschaffing van een 
machine, ook al is deze duur, niet goedkoper uitkomt dan het werk te Iaten 
doen door een of meer arbeiders." (N.R.C., 23-7-'56) 

De heer van Doorne meent in hetzelfde artikel, dat in Nederfand met 
zijn ,lage lonen" vooralsnag de grate uitgaven voor automatisering in 
't algemeen niet verantwoord zijn'. Voor de ondernemer blijkt dus de 
'weg naar welvaart en overvloed door de automatisering' te kunnen 
worden samengevat in het volgende recept: ,Als de arbeiders lag~ 
lonen verdienen, verander dan niets en voer geen automatisering in; 
verdienen ze evenwel hoge lonen, tracht ze dan door automatiserin:g 
kwij t te raken." 

Nu wordt er evenwel gezegd, dat de 'overbodige' arbeiders zeker niet 
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allen werkloos worden; een gedeelte zal in het bedrijf zelf herschoold 
kunnen worden om de meerdere behoefte aan technisch personeel te 
bevredigen. Het is evenwel duidelijk, dat de automatisering, die voor 
alles beoogt drastisch de loonkosten te verminderen, in zulk een bedrijf 
slechts voor een klein deel van de ontslagen arbeiders nieuwe werk
gelegenheid zal kunnen scheppen. Wanneer nu drs. den Uyl zich voor
stelt, dat de bedrijven oak nag de herscholing van ontslagen arbeiders, 
die niet in het bedrijf zelf kunn·en worden tewerk gesteld, zullen be
kostigen, dan berust dat m.i. op een grove illusie. Het doel van de 
automatisering is immers om uitgaven te besparen. De British Motor 
Corporation dacht er ook zo over en gaf een week loon en daarmede 
basta. 

Er is ook nag een geval denkbaar, waarbij grote ondernemingen de 
automatisering zullen toepassen zelfs wann·eer dit, in eerste instantie, 
duurder uitkomt dan tot dusver. Dit kan nl. het geval zijn bij de oor
logsindustrie, Het is zeer wel mogelijk, dat de militaire autoriteiten, 
door subsidies of door toezegging van grate militaire contracten, be
paalde ondernemingen zullen aansporen ietwat 'voortijdig' tot auto
matisering over te gaan, tenein:de in oorlogstijd de beschikking te 
hebben over een zeer modern produktie-apparaat. In dat geval wordt 
de automatisering in belangrijke mate betaald door de belastingop
brepgst, d.w.z. dat de welvaart van de werkers hierdoor direct wordt 
aangetast. 

Om even bij die British Motor Corporation te blijven: men heeft ge
tracht de gevaren van de automatisering af te zwakken door er op te 
wijzen, hetgeen ook juist is, dat het ontslag van deze 6.000 arbeiders 
mede was veroorzaakt door een afzetcrisis. Maar deze twee zaken zijn 
niet onafhankelijk van elkaar. De automatisering vereist massa-produk
tie en grote afzet; en een 'afzetcrisis' zal juist bij vergevorderde auto
matisering, naar men mag verwachten, veel sneller en veel verwoes
tender optreden dan vroeger. 

In dit verband moet er op gewezen worden, dat het huidige enthou
siasme van de monopolies voor de automatisering voor een groot deel 
het gevolg is van de enorm- verscherpte internationale strijd voor afzet
markten. Daarbij komt dan nog de intensieve oorlogsvoorbereiding. 

Dit brengt ons op de invloed van de automatisering op de concur
rentie-verhoudingen. Doordat de automatisering slechts in het bereik 
is van zeer kapitaalkrachtige ondernemingen (mede omdat het jaren 
van onderzoek en proefnemingen vereist), zal de voorsprong van deze 
ondernemingen op hun zwakkere concurrenten worden vergroot. De 
tendens naar het monopoliebedrijf zal aldus worden versterkt. Nu meent 
men weliswaar, dat er mettertijd ook automatische installaties voor 
middelbedrijven zullen worden geproduceerd. Maar men is het er over 
eens, dat deze middelbedrijven deze installaties slechts in licentie van 
grate ondernemingen zullen kunnen gebruiken of deze van hen in huur 
ontvangen; en met deze automatische machines zullen zij slechts, in de 
praktijk, de massa-produktie va.rr--bepaalde onderdelen, die deze grate 
ondernemingen behoeven, kunnen ondernemen. Dit noopt tot de con
clusie, dat voorzover middelbedrijven de automatisering zullen kunnen 
toepassen zij dit slechts zullen kuniien doen in een zeer afhankelijke 
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positie ten opZichte van de grote ondernemingen. 
Intussen zal echter het overgrote deel van de ondernemingen, zeker 

vooralsnog, geen automatisering kunnen toepassen. Maar door de ver
scherpte concurrentie, mede door de automatisering, zullen zij alle po
gingen aanwenden om door de reeds beproe:£de middelen - stukwerk 
tempo-opvoering en rationalisatie - ook in hun bedrijven de loon
kosten te drukken. ·De arbeidersklasse zal daarom in alle bedrijven 
steeds weer opnieuw strijd moeten blijven voeren tegen loondruk- en 
j aagsystemen. 

Onder kapitalistische verhoudingen is dus de automatisering een 
middel om de positie van de grote ondernemers nog meer te verster
ken, het middel- en kleinbedrijf nog verder uit te schakelen of afhan
kelijk te maken, de loonkosten drastisch te verminderen en, op de 
geautomatiseeerde ondernemingen, de positie van de· georganiseerde 
arbeidersbeweging te ondergraven. 

Dit leidt alles tot een verscherping van de kapitalistische tegen
stellingen, zowel tussen produktie en afzet als van de groep monopolis
tische machthebbers en de massa van de volkeren en zowel'in de strijd 
tussen de verschillende kapitalistische belangengroepen onderling om 
de afzetmarkten als in de strijd van het imperialisme tegen de nationale 
economieen van de minder-ontwikkelde landen. 

Dit beeld moge wat somber lijken in vergelijking met de rozegeur en 
maneschijn, die ons van de zijde van de automatisering-enthousiasten 
wordt voorgespiegeld, maar dezen laten dan ook elke aanwijzing na, 
waardoor men zou kunnen hopen op een verhoging van de koopkracht 
van de massa door qe invoering van de automatisering. Het bovenaan
gehaalde recept van de heer Van Doorne wijst beslist niet in de richting 
van hogere koopkracht. Dit is ook niet het geval met de praktijk van de 
British Motor Corporation. Maar met deze koopkracht van de massa 
staat en valt het gehele 'welvaarts'-effect van de automatisering. 

De bedoeling van de automatisering is echter juist meer produkten 
te vervaardigen met minder loonkosten. Hoe algemenet de automati
sering is, des te kleiner wordt dan dus het aandeel van het loon in het 
nationaal inkomen. Daarbij zullen wellicht wel gemiddeld hogere lonen 
worden betaald aan het betrekkelijk geringe aantal hooggeschoolde 
personeelsleden van de geautomatiseerde bedrijven. 

Wat ook wei vast staat is dat, op de een of andere wijze, in de ge
automatiseerde grote ondernemingen, de winst-mogelijkheden voor 
de ondernemers nog groter zullen zijn dan tot dusver het geval was. 
Maar daartegenover staat de grote massa van de werkers waarvan de 
bestaansmogelijkheid nog onzekerder wordt, waarbij, meer dan tot 
dusver, arbeiders, kantoorbedienden en ambtenaren in een zelfde schuit
je zullen varen. 

Dit zijn de grondtrekken van een situatie, waarop de arbeidersbewe
ging haar handelwijze moet afstemmen. Zij zal ten eerste moeten waar
schuwen, aan de hand van de praktijk, tegen de illusies die over de 
automatisering worden verspreid. 

Ten tweede zal zij de ondernemers niet mogen toestaan om hun 
posities te versterken ten koste van de werkers. De gelden, waarmede 
de dure automatische machines worden gekocht, waardoor arbeiders 
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worden ontslagen, werden immers bijeengegaard door het werk van 
deze zelfde arbeiders. Het is diefstal, wanneer men dan eenvoudigweg 
de scheppers van deze rijkdom op straat zet. De reserves van de on'der
neming zijn moreel het eigendom van de werkers 1) en er mag daar
over slechts met hun goedkeuring en in hun belang over worden be
schikt. Deze gedachtengang (die niet beperkt tot een onderneming 
moet worden opgevat, maar algemener) kan tot politieke eisen leiden 
die, naast de eis tot nationalisatie van de monopolie-bedrijven, prak
tisch mogelijkheden tot samenwerking bieden bij de 'overgangsmaat
regelen' welke van sociaal-democratische zijde worden aanbevolen en 
die een min of meer verstrekkende controle inhouden van de staat op 
de investeringen welke door de grate bedrijven op het gebied van de 
automatisering worden gedaan. Er zou, voor de naaste toek~mst, reeds 
veel gewonnen zijn, wanneer dit een eis van een verenigd arbeiders
front zou kunnen worden. Dit houdt dan ook in, zoals dit bijv. door de 
voorzitter van het N.V.V., H. Oosterhuis, wordt bepleit (N.R.C., 27 juli 
1956), dat de automatiserin:gsplannen vanaf het begin- dus jaren voor
dat zij geheel verwerkelijkt zijn - met de staat en met de vertegen
woordigers van. de werkers moeten zijn besproken, zodat tijdig met 
de herscholing kan worden begonnen en geen arbeiders en kantoor
bedienden worden ontslagen voordat vaststaat, dat zij onmiddellijk 
weer werk zullen vinden .. Hiervoor is ook en vooral vakbondsactie in 
de bedrijven nodig. 

In de praktijk zal·dan wel blijken, dat de ,controle op de investerin
gen" en de verantwoordelijkheid, die de staat daarmede aanvaardt, 
slechts effect zullen kunnen sorteren wanneer de positie van het mo
nopoliekapitaal vergaand wordt aangetast, zodat slechts een werkelijk 
socialistische politiek de belangen van de werkers zal kunnen bescher
men. Daarnaast blijft natuurlijk de eis voor de verkorting van de ar
beidstijd, met behoud van loon, actueel. 

De automatiseringspolitiek van de arbeidersbeweging zal echter 
slechts aan de hand van de praktijk, geleidelijk kunnen worden op
gebouwd. Intussen is het onze taak om de voortgang van de automati
sering, in het algemene kader van de economische, sociale en politieke 
ontwikkeling, in het oog te houden, en de lessen, die dit gebeuren in
houdt, steeds weer te trekken. 

A.B. 

') Deze gedachte werd onlangs oak in zekere mate door de voorzitter van 
het C.N.V., Ruppert, erkend. 
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De Castro's ,Wereldkaart van de honger" 

De Nederlandse vertaling 1 ) van ,.The Geography of Hunger" verschijnt vier 
jaar na de oorspronkelijke, Amerikaanse. De schrijver, Josue de Castro, is 
Braziliaan van gehoorte, Ieider van het Voedsel-lnstituut der universiteit te Rio 
.de Janeiro en voorzitter van de uitvoerende raad der FAO, de Voedings- en 
Landbouw-organisatie der Verenigde naties. 

W anneer men uit de titel van het hoek zou will en opmaken, dat het niets 
anders dan een aanklacht zou hevatten en dat het zich zou bepalen tot een 
somhere schildering van de hanger op aarde, dan vergist men zich. lnderdaad 
weidt dit werk uit over de tekorten in zovele Ianden op het gebied van voeding 
en van het materieel en cultured levenspeil in het algemeen. Maar de schrijver · 
houdt zich tevens hezig met de oorzaken en met de o p l o s s i n g der moeilijk
heden. In een reeks opzichten is hij er naar onze mening in geslaagd, een juiste 
weg uit te stippelen. Zijn kijk op de prohlemen verleent aan het hoek, in weerwil 
van de verschrikkingen uit heden en verleden waarvan het melding maakt, een 
zakelijk en optimistisch karakter. Het slotdeel hehandelt de bestrijding van 
honger en ellende en hestaat uit de hoofdstukken ,.De opmars tegen de hanger" 
en ,.Overvloeds-geografie". ' 

Het werk heeft een woord vooraf meegekregen van de Britse geleerde John 
Boyd Orr, voormalig algemeen directeur van de FAO en schrijver van een 
eveneens in het N ederlands vertaalde studie over voedsel- en hevolkingsvraag
stukken, ,.The White Man's Dilemma" (1953; in Nederland verschenen onder 
de titel ,Het Atlantisch Dilemma", 1954). 

De heide auteurs hehhen ( nog afgezien van hun vakkennis) veel gemeenschap
pelijks: afkeer van oorlog en oprecht vertrouwen in de mogelijkheid van prak
tische samenwerking tussen ,.de twee nieuwe grote machten , . . die de wereld 
verdeeld houden", d. w.z. tussen het socialistische en het kapitqlistische kamp. Dit 
standpunt. verdient te meer onze aandacht, daar het door De Castro, Orr en min 
of meer gelijkgezinden al werd verdedigd in 1952 en 1953, jaren van koude oorlog. 
Dat na Boyd Orr nu ook De Castro in het N ederlands vertaald werd, is een 
der heuglijke tekenen van verminderde internationale spanning. 

II 

Hun wetenschappelijk onderzoek heeft de beide schrijvers voorts tot tegen
standers van de neo-malthusiaanse overbevolkingsleer gemaakt. Deze leer zegt 
ten onrechte, dat er op aarde een natuurlijk, technisch en wetenschappelijk ge
hrek aan produktie-mogelijkheden bestaat en dat dit slechts te hestrijden zou zijn 
door geboortenheperking of zelfs uitroeiing van mensen op vervaarlijke schaal. 
Door het verbergen der werkelijke oorzaken van voedsel- en andere moeilijk
heden heeft de neo-malthusiaanse leer een sterk reactionair karakter en client 
ze ter dekking van uitbuiting en oorlogspolitiek. 

In De Castro's boek is de hoofdlijn de weerlegging en afwijzing van mal
thusianisme en neo-malthusianisme. Op grond van officiele feiten en cijfers dle 
hij voor een niet gering deel zelf uit talrijke Ianden (door hem bezocht) hijeen
gegaard heeft, hewijst De Castro dat de ware oorzaak van hanger, hongerziekten, 

•) Dr. Josue de Castro, .,De wereldkaart van de hanger'', uitgaaf van 
de Wereld-Bibliotheek, Amsterdam-Antwerpen 1956. Prijs, ingenaaid 9.-, 
gebonden f 10.75. 
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achterlijkheid, massale ellende en wat dies meer zij, is gelegen in: economische 
stelsels van verwaarlozing en winstbejag. 

De Castro ziet goed in, dat de oplossing der vraagstukken niet !outer langs 
technisch~wetenschappelijke weg kan plaats hebben, al zijn wetenschap en tech~ 
niek bij die oplossing onmisbaar. Beslissend voor een overvloeds~economie (zo 
betoogt de schrijver) zijn ,nieuwe maatschappelijke stelsels", verandering in de 
maatschappelijke bouw. Hoewel de auteur, geen communist, hier slechts een 
algemene aanduiding geeft, blijkt toch wei in welke richting hij het zoekt, want 
hij laat niet na, de vooruitgang in het socialistische deel van de wereld te 
constateren en die te stellen tegenover de belemmeringen en achteruitgang elders, 
met name ook in de Verenigde Staten. Sprekende over de volksdemocratieen 
merkt hij op, dat het een ,onloochenbaar feit" is, dat deze Ianden ,tegenwoordig 
betrekkelijk welvarend zijn" en dat de volkeren in kwestie ,zich bevrijd hebben 
van de ontelbare voorrechten en vooroordelen die de voornaamste hinderpalen 
vormen tot een economische vernieuwing" (biz.' 246, 247). 

Met waardering vermeldt De Castro de landbouw in de Sowjet~Unie, vooral 
de mitsjoerinistische methoden. Hij meent echter, dat hij niet over voldoende 
gegevens beschikt om een gefundeerd oordeel te vellen aangaande de toestand 
in de verschillende Sowjet~Republieken. ,Een hoofdstuk of misschien zelfs een 
geheel hoek" hierover wil hij daarom uitstellen. 

III 

Er komen naast het vele goede in De Castro's hoek een aantal onjuiste 
beweringen en door de feiten achterhaalde beschrijvingen voor. Dat de auteur 
bijv. (in een korte passage) nog een goed woord heeft voor het plan Marshall, 
is moeilijk te begrijpen. Ten onrechte stelt hij ook, dat de Sowjet~Unie vroeger 
tegen Oost~West~handel zou zijn geweest. Hij zegt verder, dat de hanger de 
voornaamste drijfveer was van de Japanse agressie in de Tweede Wereldoorlog. 
Dit logenstraft hij zelf door aan te tonen, dat de Japanse honger is voortgevloeid 
uit de feodale en nadien uit de kapitalistische onderdrukking en terecht wijst hij 
erop, dat het Japanse volk door de fascistische propaganda werd opgezweept 
en in de oorlog gedreven. 

Meer dan eens tracht de schrijver intussen karaktereigenschappen van vol~ 
keren of individuen lijnrecht te verklaren uit honger of andere primitieve 
lichamelijke processen. Hij ontkomt niet altijd aan een vorm van biologisme = 
het - ten onrechte - direct af!eiden van maatschappelijke verschijnselen uit 
een primitief lichamelijk gebeuren. Hoe onhoudbaar zo'n opvatting is, blijkt bij
voorbeeld, wanneer De Castro meent, dat de ,oorsprong van de Chinese onder
worpenheid" moet liggen ,in het dieet en nergens anders". Maar bijna tegelijker
tijd maakt De Castro melding van de Chinese volksdemocratische revolutie. Hier 
bleken politiek bewustzijn en ( gewapend) verzet in de plaats te zijn getreden 
van de onderworpenheid. Maar het Chinese dieet was tot zo lang hetzelfde 
gebleven. 

Evenzo is het onjuist, wanneer de schrijver de honger in een bepaald stadium 
overbevolking laat ,veroorzaken". Het mag zo zijn, dat, mede op basis van 
biologische processen, toenemende massale honger in bepaalde gevallen gepaard 
gaat met een versnelde bevolkingsaanwas, maar ook dan is - zoals De Castro 
trouwens zelf aantoont - de· hanger teweeg gebracht door het maatschappelijk 
stelsel. Hier zou bij vermindering van het aantal mensen de honger evenzo -
soms zelfs sneller - zijn toegenomen als bij vermeerdering. De aldus ontstaande 
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overbevolking is, gelijk K. Marx het heeft uitgedrukt, r e 1 a t i e £, d.i.: gebonden 
aan het maatschappelijk systeem. En ze is n i e t absoluut. Het zijn juist de 
neo~malthusianen die beweren, dat dit ,.te veel" aan mensen absoluut zou tijn: 
een overschot dat hoe dan ook bestaat ten opzichte van de technische produktie~ 
mogelijkheden. , 

Wat Chin a betreft, blijft het hoek sterk achter bij de feiten. Ten dele is 
dat niet De Castro's schi.dd, aangezien hij zijn geschrift in 1952 heeft voltooid. 
Maar ook toen heersten in China niet meer !outer die toestanden waarvan hij 
vrijwel bij uitsluiting melding maakt. Zoals bekend is China tegenwoordig, 
hoewel nog alles behalve ruim voorzien, g e e n hm1gerland meer. De ontwik
keling van de Chinese landbouw is stormachtig. De oogstgemiddelden nemen 
toe, de grond wordt beschermd en verbeterd, de waterkracht steeds meer ge
bruikt, de landarbeid gemechaniseerd enz. Dit jaar is het percentage Chinese 
boeren, verenigd in landbouw~cooperaties, de 90 gepasseerd en reeds meer dan 
60% der cooperaties is volledig socialistisch. 

Ook wat Ned e r 1 and betreft, is De Castro's hoek niet bij de tijd en het 
wil ons voorkomen, dat de Nederlandse uitgeefster dat door middel van een 
aantekening had kunnen opvangen. Mocht in 1952 nog hebben gegolden, wat de 
schrijver zegt op biz. 211, nl. dat Nederland slechts ongeveer tweederde voort~ 
bracht van de hoeveelheid voedsel welke ons volk verbruikt, thans is het zo, dat 
ons land meer voedsel kan produceren dan onze bevolking consumeert. (En daar~ 
bij ligt die consumptie hoven het volgens de FAO vereiste minimum van toe~ 
reikende voeding, wat betreft het aantal eenheden). W el moet Nederland 
sommige voedingsmiddelen tegen andere ruilen, maar bij dit alles konden wij 
in 1954 een agrarisch overschot van 1200 miljoen gulden door export omzetten 
in andere dan landbouw~artikelen. (De Nederlandse agrarische overschotten 
zijn intussen groter dan door dit getal wordt aangegeven, want er wordt ook 
doorgedraaid en opgeslagen) . W anneer tegenwoordig iets de N ederlandse voed~ 
selvoortbrenging bedreigt, is het geen ,.overbevolking", geen technische onmacht, 
maar zijn het a f z e t moeilijkheden door verarming van bevolkingen in kapitalis~ 
tische Ianden en door concurrentie, met name Amerikaanse. Als De Castro op 
blz. 239 stelt, dat Nederland in de knel zou kunnen komen, doordat de 200.000 
ha nag in cultuur te brengen grond van de .. Zuiderzee" (de IJselmeerpolders) 
slechts 300.000 mensen zouden kunnen voeden, dan houdt hij noch rekening met 
de huidige; ver hoven het wereldgemiddelde liggende vrut;:htbaarheid van de 
Nederlandse akkers, noch met de snel toenemende agrarische opbrengst van onze 
bodem per oppervlakte-eenheid, noch met een reeks andere factoren. ( Zie het 
artikel van ir. S. J. Rutgers in P. en C. van februari 1955 en ondergetekendes 
artikel in het aprilnummer van dat jaar.) Daarbij komt ook het ruimte~ en 
recreatievraagstuk in Nederland en elders ter sprake en blijkt, dat in dit opzicht 
de neo~malthusiaanse stellingneming de werkelijkheid eveneens onrecht doet) . 

Wat nu verder De Castro's ,.Wereldkaart" betreft: wij herhalen dat mlar 
onze mening de voornaamste kwesties daarin op een juiste wijze geschetst wor~ 
den. Het hoek verdient een brede lezerskring wegens de talloze leerzame feiten 
en de vele waardevolle conclusies. En van ganser harte beamen wij De Castro's 

· uitspraak op de laatste bladzijde van zijn boeiend werk: 
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_ ,De mens zal de goede weg naar voortbestaan nog weten te vinden. Deze 
wordt aangegeven door het vertrouwen dat hij in zijn eigen kracht kan 
::;tellen." 

J. DE LEEUWE 

.... 



_I 

~~ 

I 
i~ 

I ..... 

I 

J 
I 

T 

T 

I 

I 
j 
I 
I 

Karl Marx: 

De achttiende Brumaire van Louis Bonaparte 

Op de 9e november 1799, die in de tijdrekening van de Franse Revolutie 
de 18e Brumaire heette, verzekerde de generaal der artillerie Napoleon Bonaparte 
zich van de dictatuur, welke hem eerlang het Eerste Keizerrijk zou doen 
stichten. 

Op 2 december 1851 greep een zielloze avonturier, die als motivering voor zijn 
staatsroof het feit gebruikte dat hij een nee£ was van deze Napoleon I (hij zelf 
heette Louis Napoleon) de macht, joeg het Franse burgerlijke parlement uiteen, 
en ,herstelde" het Napoleontische keizerrijk door zich Napoleon III te noemen. 
(Zoals men weet, had Napoleon bij zijn gemalin Marie Louise een zoon, de 
,koning van Rome", die in 1832 overleed, en bij decreet van Napoleon III tot 
Napoleon II werd verklaard, zodat het net leek, of er werkelijk een ,napoleon~ 
tische dynastie" bestond ... ) 

Karl Marx was tijdgenoot en getuige van het Franse drama, dat groots en 
veelbelovend begon met de Februari~revolutie van 1848, waarbij het Franse 
proletariaat voor het eerst in de geschiedenis een zelfstandige betekenis leek te 
hebben gekregen, dat vervolgens verliep in de terugkerende reactie van juni 1848, 
in de presidentsbenoeming van Louis Bonaparte, in de heerschappij van de bour~ 
geoisie en zelfs in de dictatuur van de burgerlijke ,orde"~partij, om uit te monden 
in het Tweede Keizerrijk, dat door Marx zeer terecht een ,restauratie~parodie" 
werd genoemd, alhoewel de parodie bloedig en fnuikend was voor het Franse 
volk. 

Marx en Engels hadden de harde les en de onbetwijfelbare diepe teleurstelling 
van het jaar 1848 achter de rug. Zij zagen de terugkeer van de reactie in Europa. 
Zij zel£ verwierpen aile gedachten aan een Putsch, en deden niet mee, toen de 
Communistenbond in 1850 nog eens probeerde, · de geest van 1848 te doen her~ 
Ieven. Zij wisten, dat het niet meer mogelijk was. Het jaar 1848 was gevolgd 
op een periode van economische .crises en duurten, in bet jaar 1850 was er a! 
sprake van hoogconjunctuur. Marx en Engels werden uit de Communistenbond 
gezet, omdat zij de vruchteloosheid van een opstand - in dat tijdsgewricht -
verkondigden. Zij gingen toen voorlopig hun eigen weg. Zij verdiepten zich in 
een grondige, monumentale studie van het kapitalistische systeem. Vooral Marx 
begon in deze jaren, in de bibliotheek van het Brits Museum, met het bijeen~ 
dragen van het reusachtig materiaal voor zijn hoofdwerk. Maar tegelijkertijd 
bestudeerde Marx de geschiedenis van de dag. En hij leverde, van die eigen 
tijdsgeschiedenis, o.m. aan de New York Tribune een reeks artikelen over de 
gebeurtenissen in Frankrijk, die z.i. op de scherpste, de radicaalste wijze het 
beeld vertonen van de politieke veranderingen, die zich na 1848 voltrokken ( zoals 
voor Marx het Engeland zijner dagen in economisch opzicht het klassieke land 
van kapitalistische ontwikkeling geweest is, gelijk wij uit Het Kapitaal weten). 

Marx sebree£ de geschiedenis van zijn tijd met een feitenkennis, waardoor men 
nu nog geen speld tussen zijn betoog kan krijgen. Tegelijk sebree£ hij haar zo, 
dat elke zin meesleept, elk woord gebeeldhouwd voor ons staat - als een be
wonderenswaardig stylist. En hij kon, met zijn groot intellect en zijn geniale 
pen, zo een groot stylist zijn, omdat hij tegelijk bezield werd door een machtige 
innerlijke emotie: zijn proletarische strijdbaarheid, zijn gloeiende overtuiging, zijn 
gevoel de tribuun te zijn van de moderne arbeidersklasse. 
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De ,Achttiende Brumaire van Louis Bonaparte" is een voor Napoleon III 
vernietigend geschrift. Maar het is tegelijk een van de grote opbouwende werken 
van het wetenschappelijk socialisme: in zijn ontmaskering van de toenmalige 
Franse maatschappij geeft Marx ons een magnifiek voorbeeld, hoe men de his
torisch-materialistische methode moet hanteren, En behalve dat staat het werk 
nog steeds vol met verrassende kernspreuken en karakteristieken, die niets van 
hun frisheid en in vele gevallen zelfs nog weinig van hun waarde-oordeel hebben 
verloren. 

Men leest en herleest de ,Achttiende Brumaire" daarom met onverzwakte 
bewondering voor de geweldige geest van de man, die door heel het onver
mijdelijk spinsel van tijdelijke toevalligheden, bijverschijnselen en leuzen de wer
kelijke strekking van de feiten en de werkelijke betekenis van de lieden, die ze 
droegen, bleef herkennen. 

Om die reden zijn wij bizonder verheugd, dat de Uitgeverij voor Literatuur in 
Vreemde Talen te Moskou ons dit kostbaar boekje heeft geschonken in een 
Nederlandse vertaling, waardoor' het nu voor brede lagen van ons volk toegan
kelijk geworden is. Ongetwijfeld is het geen ontspanningslectuur; het vergt studie. 
Maar het loont degene, die het bestudeert, op allerlei wijzen. 

Vlijmscherp is het analytisch verm;gen van de toentertijd 34-jarige Marx. 
Hij analyseert een hele reeks van nauw aan elkaar hangende verschijnselen: 
de burgerlijk-parlementaire staat, de bourgeoisie . die yoor zichzelf vrijheden moet 
scheppen en bestendig bezig is, die vrijheden a£ te schaffen voor hen, van wier 
uitbuiting zij bestaat. Hij analyseert het Bonapartisme als de dictatuur van een 
individu, die zich omhoog liet dragen door het schuim der samenleving, die het 
Ieg-er wist te winnen met drank en warme worstjes, en alles mee kreeg wat aan 
de rui£ wilde, die in handen was van de bezittende ,partij der orde", welke nie
mand anders toegang tot die rui£ wilde verlenen, en uit !outer angst voor steun 
van de democratie de democratie volledig verried. Hij analyseert de Franse 
boerenstand, die Napoleon III zou steunen, omdat zij het wondergeloof aan de 
naam Napoleon bezat, als een blok van achterlijkheid, maar tegelijkertijd ·ontdekt 
hij in haar reactionairste levensvormen de kiem vour haar revolutionaire toe
komst. Marx rukt de sluier van frasen, illusies en propaganda weg, die de 
diverse klassen in Frankrijk omtrent zichzel£ bezaten en verspreidden, en ziet 
in de machtsovername van Napoleon's nee£ de jammerlijke ontering van Frank
rijk en het Franse volk, die zich wreken zaL Hij analyseert vervolgens ,...... in 1852, 
toen Napoleon III nog nauwelijks aan de macht was! ,...... het gehele voze systeem 
van deze zwendelaar-dictator als een onhoudbaar goochelspel van contrasten, 
waarbij de burgerlijke orde wordt uitgehold, de staatsmachine tot het uiterste 
gecorrumpeerd, de bureaucratie tot een ondraaglijk parasitair lichaam zal uit
groeien, het Franse volk eenmaal zal gruwen van de hele Napoleoncultus. En als 
met de bazuin van een aartsengel verkondigd, klinkt de laatste zinsnede van het 
hoek: ,W anneer de keizersmantel eindelijk op de schoude£s van Louis Bonaparte 
valt, dan zal het bronzen standbeeld van Napoleon van de top der Vendome-zuil 
omlaag storten". 

W at deed Marx anders, dan uit de politieke ontwikkeling van Frankrijk de 
slotsom trekken, dat alle vormen van kapitalistische dictatuur omslaan in een 
algemene hernieuwing van de socialistische en revolutionaire energie der massa? 
En hoe eindigde het Tweede Keizerrijk, de dictatuur van de gelukzoeker Louis 
Bonaparte? In de Commune van Parijs, waarbij werkelijk het beeld van Napoleon 
I met de hele V endomezuil omver gestort werd door het herontwaakte Parijse 
proletariaat ... 
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Maar deze voorspelling van Marx, hoe pikant en treffend ook, is natuurlijk 
niet het wezenlijke van het werk. Die betekenis ligt in de hele innige verbinding 
van onverschrokken politieke ontleding, van grondige kennis der feiten, van weer
galoze literaire satire en revolutionaire bezieling. Hier is Marx op zijn best, al 
zijn talenten en gaven verenigd tot een donderkeil tegen het door hem zo innig 
verfoeide kapitalistische stelsel, dat menselijke roofdieren groat brengt zo goed 
als lakeien, ]age comedianten zo goed als avonturiers, en dat ten slotte, hoe ook 
bekeken, slechts kan worden genezen door de politieke en economische triom£ 
der heldhaftige, alsnog verschopte, bedrogen en misbruikte klasse van het pro-
letariaat. · 

Waar het hier een N ederlandse vertaling van een van Marx' belangrijke werken 
betreft, herhaal ik nogmaals, dat wij lof en erkentelijkheid moet hebben voor 
deze uitgave. . 

Tegelijkertijd mogen wij enkele woorden van kritiek niet laten ontbreken. 
Terwijl de vertaling over het geheel vlot en vloeiend verloopt, blijken er enkele 
haken en ogen te zijn geweest, waaruit ik de conclusie trek, dat zij is gemaakt 
door een Nederlander buiten Nederland. Hier is op zichzelf niets tegen, maar 
wei zou het raadzaam geweest zijn, als de tekst hier te Iande voor het afdrukken 
was nagezien. Ik stip de opvallendste flaters aan: op blz. 33 lezen wij, dat 
Barrot ,de bruid naar zijn huis voerde". Duits: heimfiihren. Van een bruid zegt 
men echter, dat zij veroverd wordt. Op blz. 35 laat de vertaler Bonaparte ,den 
Caligula aanduiden", aankondigen ware hier het juiste woord. Bovendien moest 
worden uitgelegd, wie Caligula was. Shopkeepers (biz. 46) wordt vertaald als 
'winkeliers', wat formeel juist is; wij zeggen echter: kruideniers. De Franse uit
drukking: Nous verrons (blz. 51) is, alweer formeel juist, vertaald als: Wij zul
len zien, terwijl ze hier betekent: Dan zullen we nog eens zien. W anneer Marx 
het over een van de personen van Shakespeare's Midzomernachtsdroom heeft, 
bezigt hij de naam van deze persoon in de Duitse Shakespeare-vertaling, zodat 
men tot zijn verbazing kan lezen, dat ,Klaus Zettel" de leeuw speelt. In het 
Engels staat echter Snug, en de Nederlandse vertaler (Nico van Suchtelen) 
maakte daarvan: Knus. ,Schuldenaarskerker" heet in 't Nederlands schuld
gevangenis. De geheime · genootschappen ( waaraan Parijs en Frankrijk steeds zo 
rijk waren) worden aldoor ,verenigingen" genoemd. Het paleis van de Parijse 
president heet niet Elyzee, maar Elysee. De visvrouwen van Parijs (blz. 114) 
wegen niet in gewicht tegen 17 burggraven op, maar in ,Gewalt" = macht of 
kracht. Vergeten werd een toelichting te geven bij Monk (blz. 76), het oud
Franse parlement (biz. 87), cretinisme (biz. 90), Masaniello (biz. 114), Mon
talembert (biz. 130), Soulouque (biz. 135). En de passage op biz. 119, waarbij 
de heilige Arsenius (heremiet uit de 4e eeuw!) het woord voert tegen ,Christus", 
zou volmaakt onzinnig zijn, als men niet met het Duitse origineel er naast koh 
lezen, dat Marx de heilige Arsenius tegen de Christenen laat spreken. 

Het pleit echter voor de Moskouse vertaling, dat Marx' woordspelingen en 
vlijmscherpe geestigheden nagenoeg overal onbeschadigd zijn gebleven. Het is 
werkelijk jammer, dat men de verleiding moet verstikken, om enkele van die 
schitterende dialectische degenstoten ( waarin Marx een meester was) aan te 
halen. De lezer schaffe zich het boekje onverwijld aan en geniete er zelf van. 

Th. d. V. 
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Een studie van Lenin uit 1910 

De verschillen in de Europese 

. arheidersbeweging 

I 

De helangrijkste verschillen op het gebied van de taktiek in de tegen
woordige arbeidersbeweging van Europa en Amerika lopen uit op de 
strijd tegen twee grotere richtingen, die van het marxisme, dat in feite 
de heersende theorie van deze beweging geworden is, afwijken. Deze 
twee richtingen zijn: het revisionisme (opportunisme,. reformisme) en 
het anarchisme (anarchosyndicalisme, anarchosocialisme). Deze beide 
afwijkingen van de in de arbeidersbeweging heersende marxistische 
theorie en marxistische taktiek kan men in verschillende vormen en in 
verschillende graden in de loop van de meer dan vijftigjarige geschie
denis van de proletarische massabeweging in alle beschaafde landen 
waarnemen. 

Uit dit feit blijkt al voldoende dat deze afwijkingen·niet verklaard kun
nen worden door het toeval of door vergissingen van enkele lieden of 
groepen, en ook niet door de invloed van nationale bizonderheden of 
tradities. Er moeten dieper liggende oorzaken zijn, die wortelen in de 
economische gesteldheid en in het karakter van de ontwikkeling van 
aile kapitalistische landen, en die voortdurend deze afwijkingen voort
brengen. Het vorige jaar verscheen een brochure van de Nederlandse 
marxist Anton Pannekoek: ,De taktische verschillen: in de arbeiders
beweging" (Hamburg, Erdmann Dubber, 1909), waarin een interes
sante poging wordt gedaan, deze oorzaken wetenschappelijk nate gaan. 
Hieronder zullen wij de lezer bekend maken met de conclusies van 
Pannekoek, waarvan men erkennen moet dat ze over het algemeen 
juist zijn. 

Een van de diepste oorzaken, die telkens meningsverschillen in tak
tische vraagstukken voortbrengen, is aileen al het feit van de groei 
van de arbeidersbeweging. Als men deze beweging niet afmeet aan de 
hand van een of ander fantastisch ideaal, maar haar beschouwt als een 
praktische beweging van gewon:e mensen, dan wordt het duidelijk dat 
het winnen van steeds nieuwe ,rekruten", het aantrekken van nieuwe 
lagen van de werkende massa's gepaard moet gaan met schommelingen 
in de theorie en in de taktiek, met herhalingen: van vroegere fouten, 
met een voorbijgaande terugkeer tot verouderde zienswijzen en ver
ouderde methoden enz. Voor de ,scholing" van derekruten besteedt de 
arbeidersbeweging van elk land periodiek meer of minder energie, aan
dacht en tijd. 

Verder. Het kapitalisme ontwikkelt zich in de verschillende landen 
en in de verschillende bedrijfstakken niet in hetzelfde tempo. Het ge
makkelijkste, sn:elste en volledigste maken de arbeidersklasse en haar 
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ideologen zich het marxisme eigen waar de grote industrie zich het 
krachtigst ontwikkelt. Achterlijke of in hun ontwikkeling achterblijven
de ekonomische verhoudingen leiden er steeds toe, dat er aanhangers 
van de arbeidersbeweging opduiken die zich slechts enkele kanten 
van het marxisme eigen maken, slechts enkele delen vari de nieuwe 
wereldbeschouwing of enkele leuzen en eisen, zonder dat zij in staat 
zijn met alle tradities van de burgerlijke wereldbeschouwing in het 
algemeen en de burgerlijk-democratische wereldbeschouwing in het 
bizonder voorgoed te breken. 

Een voortdurende bron van meningsverschillen wordt verder ge
vormd door het dial~ctisch karakter van de maatschappelijke ontwik
keling, die zich in: tegenstellingen en door middel van tegenstellingen 
voltrekt. Het kapitalisme is vooruitstrevend, want het vernietigt de 
oude produktiemethoden en het ontwikkelt de produktiekrachten, maar 
tegelijk remt het op bepaalde trappen van ontwikkeling de groei van 
de produktiekrachten. Het schoolt, organiseert en leert discipline aan 
de arbeiders - maar het onderdrukt hen, het leidt tot degeneratie, 
ellende enz. Het kapitalisme kweekt zijn: eigen doodgravers, schept zelf 
elementen van de nieuwe orde, maar tegelijk veranderen deze elemen
ten op zich zelf, wanneer zich geen ,sprang" voordoet, niets aan de 
algemene toestand, ze tasteh de heerschappij van het kapitaal niet aan. 
Als theorie van het dialectisch materialisme is het marxisme in staat 
deze tegenstellingen van het levende leven, de levende geschiedenis 
van het kapitalisme en van de arbeidersbeweging weer te geven. Maar 
het spreekt vanzelf, dat de massa's uit het leven leren en niet uit 
boeken, en daarom plegen enkele lieden of groepen steeds te overdrij
ven en nu weer de ene, dan weer de andere eigenschap van de ka
pitalistische ontwikkeling, nu weer de ene, dan weer de andere ,leer" 
uit deze ontwikkeling tot een eenzijdige theorie, tot een eenzijdig 
taktisch stelsel te verheffen. 

Daar burgerlijke ideologen, liberalen en democraten, het marxisme 
n'iet begrijpen, de moderne arbeidersbeweging niet begrijpen, vallen
zij voortdurend van het ene machteloze uiterste in het andere. Soms 
trachten zij alles te verklaren doordat slechte mensen de ene klasse 
tegen de andere zouden ,opzetten", soms troosten zij zich daarmee 
dat de arbeiderspartij een ,vreedzame hervormingspartij" zou zijn. Als 
direct produkt van deze burgerlijke wereldbeschouwing en haar in
vloed moet men zowel het anarchosyndikalisme als het reformisme 
beschouwen, want zij klampen zich vast aan een kant van de arbeiders
beweging, ze verheffen de eenzijdigheid tot theorie en ze verklaren 
dat tendenzen, bepaalde aspecten van deze beweging, een bepaalde 
eigenaardigheid van de een of andere periode, die de voorwaarden zijn 
tot een of ander invloedsgebied van de arbeidersklasse, elkaar uitsluiten. 
Daarentegen sluit het werkelijke leven, de werkelijke geschiedenis 
deze verschillende tendenzen in zich, evenals het leven en de ontwik
kelirig in de natuur zowel langzame evolutie als plotselinge sprongen, 
onderbrekingen van de geleidelijkheid, in zich sluiten. 

De revisionisten vinden alle beschouwingen over ,sprongen" en over 
de priricipiele tegenstelling van de arbeidersbeweging tot de gehele 
vroegere maatschappij-orde onzin. Zij geloven dat het socialisme door 
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hervormingen gedeeltelijk wordt verwezenlijkt. De anarchosyndikalist 
verwerpt het ,kleine werk"' vooral het gebruikmaken van de parlemen
taire tribune. In werkelijkheid komt deze taktiek neer op het afwachten 
van ,de grote dag", waarbij men niet in staat is, de krachten te ver
zamelen die deze grote gebeurtenissen voorbereiden. Het een zowel als 
het ander remt het belangrijkste, dringendste werk: de aaneensluiting 
v4n de arbeiders tot grote, sterke, goed functionerende organisaties, 
die in alle omstandigheden goed kunnen functioneren, die doordrongen 
zijn van de geest van de klassenstrijd, die hun doeleinden helder zien en 
die tot een werkelijk marxistische wereldbeschouwing worden op
gevoed. 

Hier veroorloven wij on:s even af te dwalen en stellen vast, ter 
vermijding van mogelijke misverstanden, dat Pannekoek zijn analyse 
uitsluitend met voorbeelden uit de Westeuropese geschiedenis, vooral 
die van Duitsland en Frankrijk, illustreert en Rusland volledig buiten 
beschouwing laat. Terwijl het soms lijkt alsof hij een toespeling op 
Rusland maakt, komt dit aileen omdat de voornaamste tendenzen, die 
bepaalde afwijkingen: van de marxistische taktiek veroorzaken, ook bij 
ons voorkomen, onafhankelijk van het geweldige verschil in cultuur en 
levenswijze, dat historisch en economisch tussen Rusland en het westen 
bestaat. 

Een buitengewoon belangrijke oorzaak, die tot meningsverschillen 
onder de deelnemers aan de arbeidersbeweging leidt, zijn tenslotte de 
veranderin:gen in taktiek van de heersende klassen in het algemeen en 
de bourgeoisie in het bizonder. Als de taktiek van de bourgeoisie steeds 
gelijkvormig of tenminste gelijksoortig was, zou de arbeidersklasse snel 
leren, er een even gelijkvormige of gelijksoortige taktiek tegenover te 
stellen. In werkelijkheid werkt de bourgeoisie in aile Ianden zonder 
uitzondering twee systemen uit voor haar regiem, twee strijdmethoden
voor haar belangen en de verdediging van haar heerschappij, waarbij 
deze twee m:ethoden elkaar soms afwisselen en soms onderlin:g ver
schillende combinaties aangaan. Daar is ten eerste de methode van het 
geweld, de methode van het weigeren van elke concessie aan de arbei
dersbeweging, de methode van ondersteuning van aile oude en over
leefde instellin:gen, de methode van een onverzoenlijk afwijzen van 
hervormingen. Dat is het wezen van de conservatieve politiek, die in 
West-Europa steeds meer ophoudt, een politiek van de grondbezitters
klassen te zijn en steeds meer een deel van de politiek van de gehele 
bourgeoisie wordt. De tweede methode is de methode van het ,libera
lisme", de overgang tot verruiming van de politieke rechten, tot her
vormingen, concessies enz. 

De bourgeoisie gaat van de ene methode tot de andere over niet uit 
boosaardige berekening van afzonderlijke personen en niet toevallig, 
maar wegens de fundamentele tegenstel[ing in haar eigen positie. 
De kapitalistische maatschappij kan zich op normale wijze niet met 
succes ontwikkelen zonder een gevestigd stelsel van vertegenwoor
diging, zonder bepaalde politieke rechten van de bevolking, die nood
wendig in ,cultureel" opzicht relatief hoge eisen stelt. Deze aanspraken 
op een bepaald minimum van cultuur worden veroorzaakt aileen door 
de verhoudingen van de kapitalistische produktiewijze met haar hoog-
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ontwikkelde techniek, haar gecompliceerdheid, elasticiteit en bewege
lijkheid, de snelle ontwikkeling van de concurrentie op de wereldmarkt 
enz. Daarom zijn veranderingen in de taktiek van de bourgeoisie, over
gangen van het systeem van geweld tot een systeem van schijnconces
sies de laatste vijftig jaar van de geschiedenis eigen aan aile Europese 
landen, waarbij verschillende landen in de loop van bepaalde perioden 
de voorkeur geven aan de ene of de andere methode. Zo was Engeland 
in de zestiger en zeven,tiger jaren van de 19e eeuw het klassieke land 
van de ,liberale" burgerlijke politiek, het Duitsland van de zeventiger 
en tachtiger jaren hield zich aan de methode van het geweld enz. 

Toen deze methode in Duitsland heerste, bestond de eenzijdige weer
klank, die dit systeem van het burgerlijk regiem vond, in de groei van 
het anarchosyndikalisme of, zoals het in die tijd heette, het anarchisme 
in de arbeidersbeweging (de ,Jongeren" bij het begin van de negen-. 
tiger*, Johann Most bij het begin van de tachtiger jaren **). Toen er 
in 1890 een wending naar de ,concessies" kwam, bleek deze wending, 
zoals steeds het geval is, nag gevaarlijker voor de arbeidersbeweging, 
daar ze een even eenzijdige weerklank van het burgerlijke ,reformisme" 
tevoorschijn riep: het opportunisme in de arbeidersbeweging. , ... Het 
positieve (werkelijke) doel van de liberale vooruitstrevende politiek 
(van de bourgeoisie) is de misleiding van de arbeiders," zegt Pan
nekoek, ,het bestaat uit het aankweken van verdeeldheid onder hen, 
het is de verandering van hun politiek in een machteloos aanhangsel 
van het machteloze, altijd machteloze en vluchtige schijnreformisme." 

Vaak bereikt de bourgeoisie een tijdlang haar doel door middel van 
de ,liberale" politiek, die, volgens een treffende opmerking van Pan
nekoek, een ,sluwe" politiek is. Een deel van de arbeiders, een deel van 
hun vertegenwoordigers laat zich soms door schijnconcessies misleiden. 
De revisionisten noemen de leer van de klassenstrijd ,verouderd" of 
zij voeren een politiek, die praktisch op een verwerping van de klassen
strijd neerkomt. De schommelingen in de burgerlijke taktiek veroor
zaken een versterking van het revisionisme in de arbeidersheweging en 
verscherpen de verschillen in de arbeidersbeweging vaak tot een regel
rechte splitsing. 

AI deze oorzaken brengen de meningsverschillen ten aanzien van 
de taktiek binnen de arbeidersbeweging onder het proletariaat 
voort. Een Chinese muur tussen het proletariaat en de ermee in aan
raking komende lagen van de kleine burgerij, waaronder de boeren, · 
bestaat echter niet en kan niet bestaan. En vanzelfsprekend moet de 
overgang van afzonderlijke mensen, groepen en lagen van de kleine 
burgerij naar het proletariaat op zijn beurt schommelingen in de taktiek 
van het proletariaat veroorzaken. 

De ervaringen van de arbeidersbeweging van de verschillende landen 

* De .,Jongeren" in de Duitse sociaaldemocratie. Een in 1890 gevormde klein
burgerlijke halfanarchistische groep, waarvan de kern bestond uit studenten en 
jonge literatoren. In hun beginselverklaring verwierp de groep elke deelname 
van de sociaaldemocraten aan het parlement. In 1891, op het Erfurter Congres 
van de Duitse Sociaaldemocratische Partij, werden de .,Jongeren" uit de partij 
geroyeerd. 

** Johann Most, een Duitse sociaaldemocra.at, werd in 1880 op het Badener 
Congres wegens desorganisatie geroyeerd; in de tachtiger jaren sloot hij zich aan 
bij het anarchisme. 
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dragen ertoe bij, aan de hand van concrete, praktische vraagstukken 
klaarheid te scheppen over het wezen van de marxistische taktiek, zij 
helpen de jongere landen, de werkelijke klassebetekenis van de af
wijkingen van het marxisme duidelijker in te zien en deze afwijkingen 
met meer succes te bestrijden. 

,Swesda" ~nr. 1, W. ILJIN 

(Lenin) 16 december 1910. 

De relaties valll Marx met Nederland 

,Het is merkwaardig, dat de half-Niederlandse afkomst van mijn 
vader zo weinig bekend is," schreef Eleanor, de dochter van Marx aan 
Henri Polak in een brief van 31 oktober 1893. In dezelfde brief lezen 
wij verder: 

,. ... wat mijn grootmoeder betreft het volgende: haar familienaam was 
Presburg. Door haar afkomst behoorde zij tot een oude Hongaarse joodse 
familie. V erdreven door vervolgingen kwam deze familie naar Holland 
en vestigde zich daar. Zoals ik al zei, Werden zij bekend onder de naam 
Presburg - in werkelijkheid was dH de naam van de stad, waar zij van
daan kwamen. Deze Presburgs trouwden natuurlijk en de familienaam 
van mijn grootmoeder was later Philips. Een oom van mijn vader was 
een tamelijk welvarende koopman en een zeer charmante oude heer, die 
mijn vader naar ik meen in Amsterdam zeer dikwijls opzocht. Deze oom 
had ·een groot gezin, (de neven en nichten van mijn vader) en ook met 
hen onderhield mijn vader intieme relaties tot ongeveer in het jaar van 
de Commune. Oom was toen overleden en de neven. en nichten waren te 
achtenswaardig en te schrikachtig geworden. Zodoende heb ik hen uit het 
oog verloren." 

Zoals verderop zal blijken staan 'in deze brief enige feitelijke onjuist
heden. Door de studie van W. Blumenberg ,Ein unbekanntes Kapitel 
aus Marx' Leben" (Een onbekend hoofdstuk uit het leven van Marx) in 
het eerste nummer van het tijdschrift ,International review of social 
history" (uitgegeven door het ,Internationale lnstituut voor sociale 
geschiedenis" in Amsterdam) komen we wat meer aan de weet over de 
relaties, die Marx met zijn Nederlandse bloedverwanten onderhield. 
In deze studie, die voor de kennis van het leven van· Marx van grote 
betekenis is, zijn een aantal bewaard gebleven brieven van Marx en 
zijn geziris- en familieleden aan de Hollandse familieleden opgenomen. 
Deze brieven geven ons een beeld van de hartelijke betrekkingen, die 
Marx met hen onderhield, van zijn veelzijdige kennis en belangstelling, 
maar ook van zijn persoon, waaraan zoals zijrr devies luidde, niets men
selijks vreemd was. 

Natuurlijk was er reeds het een en ander van zijn relaties met Neder
land bekend. Het was vooral Mr. A. S. de Leeuw, die hier voor de 
oorlog in zijn boek ,Het socialisme en de natie" - Amsterdam 1939, 

524 

t 



s:.-. 
\ 

I 

I 
.~. 

I 
! ·-

I 

i ' i 

) 
J 

de nodige aandacht aan besteedde. Wij bepalen ons tot wat hij hierin 
samenvattend over Marx zegt: 

,De jonge Marx kende ons land zeker beter dan Engels. Rijnlander 
van geboorte, had hij vele familieleden in Nederland, dat hij in de loop 
van zijn Ieven ook dikwijls bezocht heeft, en las en verstond Hollands. 
Als jongen van 17 jaar bracht hij a! een vacantie bij familie van zijn 
moeder te Nijmegen door, twee van zijn zusters trouwden met Neder
landers en vele jaren stond hij in nauwe betrekkingen tot zijn oom Lion 
Philips, die met zijn gezin te Zaltbommel woonde; hier vond Marx ook 
dikwijls steun, als de nood in zijn eigen huisgezin, in die moeilijke jaren 
te Londen, a! te nijpend werd." (Biz. 119.) 

Deze gegevens worden door de studie van Blumenberg bevestigd. 
Maar vooral de brieven geven ons een dieper inzicht in de aard van 

. deze familiebetrekkingen en leveren) een aantal1 onbekende details 
over het leven van Marx op. Hierdoor zijn wij in staat enkele feitelijke 
onjuistheden in de aan Marx gewijde biografieen te corrigeren. Het 
is trouwens een opvallend verschijnsel, dat er geen moderne Marx
biografie bestaat, die steunt op al het na het boek van Mehring aan 
het licht gekomen materiaal en dat is niet weinig. De brieven aan de 
Nederlandse bloedverwanten stammen juist uit de perio~e, voor er in 
Nederland van een arbeidersbeweging kan worden gesproken. 

De brieven' zijn voornamelijk geschreven in de jaren, dat Marx als 
balling in Landen leefde met zijn gezin. Duidelijk spreekt dan ook 
uit de brieven zijn verbittering jegens politieke misere in Duitsland. 
Vooral de onderdanengeest stuit hem tegen de borst. Dit gevoel spreekt 
reeds ver voor de Londense jaren uit de bekende brief, die Marx maart 
1843 aan Ruge schreef: ,Op de trekschuit naar D." De trekschuit, het 
symbool van onze economische achterlijkheid in die jaren. Maar on
danks dat, prijst hij ons land boven Duitsland: 

,Ik reis nu in Holland. Voorzover ik uit de Franse kranten hier zie, is 
Duitsland diep in de drek gereden en geraakt het er steeds dieper in. Ik 
verzeker u, zelfs als men niets minder gevoelt dan nationale trots, dan 
gevoelt men toch nationale schaamte, zelfs in Holland. De kleinste Hol
lander is nog een staatsburger, vergeleken met de grootste Duitser." 

Een aantal opmerkingen in de brieven sluiten hierbij aan. Zo schrijft 
zijn neef August Philips 15 mei 1847 enkele regels bij een brief van 
Marx aan Engels, die bovendien laten zien, dat ook Engels toen al in de 
vriendschap werd betrokken: 

,Mijn beste Fritsje, ik ben juist bezig je brochure door te lezen __. tot 
dusverre heb ik er vee! plezier aan beleefd __. en ik gevoel me heel 
gelukkig geen Duitser te zijn. God of de rede of de soort behoede ons 
voor het kleinburgerdom!!" 

Aarl zijn nichtje Nannette schrijft Marx (13 april 1861) o.a.: 
.,Heel in het vertrouwen kan ik je zeggen, dat Duitsland een prachtig 

land is om niet in te wonen. W at mij betreft, als ik helemaal vrij zou zijn 
en voor het geval ik geen last zou hebben van zo iets, wat je een ,.politiek 
geweten" zou kunnen noemen, zou ik Engeland nooit ruilen voor Duits
land, en zeker niet voor Pruisen, laat staan voor dat verschrikkelijke 
Berlijn met zijn ,.Sand" en zijn ,Beschaving" en zijn ,.a! te spitse mensen". 

Lasalle, die veel moeite doet bij de Duitse autoriteiten om gedaan te 
krijgen, dat zij Marx het verblijf in het land weer toestaan, maakt het 
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.gezin M&rx.er een verwijt van, dat wanneer aile behoorlijke en politiek 
progressieve mensen uit Duitsland wegtrekken, de zaak daar er steeds 
slechter voor komt te staan. 

De brieven, die Marx zijn nichtje Nannette, die later met de 
predikant Roodhuyzen trouwde en met welke laatste Marx wei eens 
discussieerde, laten zien hoezeer hij een boeiend verteller, een geestige 
spotvogel en een charmante neef kon zijn. Vooral de brieven, die hij 
tijdens zijn bezoek aan Lasalle en de gravin Von Hatzfeldt in Berlijn 
aan haar schrijft getuigen hiervan. 

Natuurlijk steekt er in de brieven van Marx aan zijn verwanten een 
stuk diplomatie, daar zijn oom als beheerder van het vermogen van 
zijn moeder in staat is hem door voorschotten op de erfenis nu en dan 
uit de moeilijkheden te helpen, maar daarnaast valt oprechte hartelijk
heid en meeleven vast te stellen. Deze beide elementen spelen voort
durend dooreen en bepalen het karakter van deze brieven en met name 
die aan zijn oom. Hoe groot is de schrik en hoe sterk de drang om te 
willen helpen, als Marx bericht krijgt, dat het dienstmeisje in het huis 
van zijn oom pokken heeft gekregen: 

,.Waarom heb je niet met Netje dade1ijk het huis verlaten? Ik zou je 
aanraden om het nog te doen. Als hetzelfde in mijn huis het geval was, 
zou ik dadelijk de kinderen wegsturen; en de reuzin {het zieke dienst
meisje- G.H.) kan ook zonder jullie verpleegd worden. Waarom zonder 
dat het nodig is, gevaar riskeren? Neem me niet kwalijk, dat ik zo spreek, 
maar mijn angst voor jullie is te groot om me in meer parlementaire 
woorden uit te drukken. Het spijt me werkelijk, dat ik niet persoonlijk 
bij jullie ben, want op rhij heeft de ziekte geen vat, zoals ik uit ervaring 
weet, en ik zou jullie, wanneer jullie het huis helemaal niet zou willen 
verlaten (maar waarom niet?) tenminste in deze crisis kunnen bijstaan, 
want bij zulke crises zijn twee beter dan een en drie beter dan twee, om 
de tijd te dod en." ( 17 aug. 1864) 

Uit deze brieven aan zijn oom Lion blijkt ook, dat hij niet onbekend 
was met het culturele I even in: ons land en bepaalde N ederlandse weten
schappelijke publikaties kende. Uit een brief van 20 febr. 1864: 

,.August gaf mij de drie delen Aardrijkskunde, en Jacques voorzag mij 
bovendien nog van een economieboek (in het N ederlands) -van Vissering, 
professor te Leiden, en van een exemplaar van de Camera Obscura. Ik 
ben dus volop van Hollandse literatuur voorzien. lets in het Fries kon ik 
in Amsterdam niet te pakken krijgen, hoewel alleen a! in een boekhandel 
geschriften in 88 modeme talen verkrijgbaar waren. De negertalen schij
nen de Amsterdammers nader aan het hart te liggen dan het Fries, maar 
de mensen zijn altijd geneigd de dichtstbijzijnde dingen te verwaarlozen." 

En in een brief van eind maart 1864: 
,.Dat ik een goede Hollander ben geworden, kun je daaruit afleiden, 

dat kleine Jenny al de halve Camera Obscura, Laura het grootste stuk van 
het eerste dee! van de ,.Aardrijkskunde" heeft doorgelezen, onder de hand 

· dat ik het haar gdeerd heb en zelfs Eleanor ,.Dans Nonneken dans" en 
,.Klompertjen en zijn wijfjen" van buiten kent." 

Uit de brieven blijkt, dat de Nederlandse bloedverwanten van Marx 
politiek .geinteresseerd waren. Speciaal met zijn oom Lion spreekt hij 
over politieke aangelegenheden. Zo schrijft Marx Lion Philips eind 
maart 1864: 
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.,De mqeilijkheid om de Pruisische politiek te begriJpen vloeit voort 
uit het vooroordeel van de mensen, die er serieuze en vervooruitziende 
doeleinden en plannen achter zoekert. Op deze manier is bijv. ook de bijbel 
der Mormonen zeer moeilijk te begrijpen, omdat er namelijk geen ·vonkje 
redelijkheid in te vinden is." 

We komen aan· de weet hoe er in het gezin van Marx ook door de 
kinderen met het politieke gebeuren wordt meegeleefd. Met enthousias
me wordt steeds melding gemaakt van de strijd van de Noordelijke 
staten van Noord-Amerika tegen de Zuidelijke staten voor de afschaf
fing van de negerslavernij. En in een brief van Eleanor Marx aan haar 
oom Lion lezen we: 

.,lk hoor van papa, dat je een groot politicus bent en dus nemen we 
dat aan. W at denk je van de Polen? Ik duim altijd voor de Polen, die 
dappere kleine kerels. Hou je van A.B. (Volgens W. Blummenberg waar
schijnlijk A. Blanqui, die in het gezin van Marx zeer bewonderd werd.) 
Hij is een groot vriend van me." 

· Hoezeer ook zijn oom sympathie voor Marx had blijkt onder meer uit 
een brief, die Marx aan Engels schrijft als hij tijdens een bezoek aan 
Zaltbommel, ziek komt te liggen en langere tijd verpleegd moet worden: 

.,Mijn oom, die een fameuze oude jongen is, doet mij zelf pleisters en 
kataplasma' s om en mijn beminnelijke, geestige en met gevaarlijke zwarte 
ogen toegeruste nicht verzorgt en vertroetelt mij opperbest." (27 dec. 
1863) 

In een brief van 6 mei 1861 schrijft Marx zijn oom zijn mening over 
diens familie: 

.,Je zult je herinneren, beste oom, hoe we er vaak samen grapjes over 
gemaakt hebben, dat het kweken van mensen tegenwoordig zo bij het 
kweken van vee achterblijft. Ik heb nu je hele gezin gezien en moet 
daarom verklaren, dat je een virtuoos in het kweken van mensen bent. Ik 
heb nooit in mijn Ieven een beter gezin leren kennen. AI je kindereo 
tonen zelfstandige karakters, elk op zijn wijze, ieder bezit speciale in
tellectuele capaciteiten en aile onderscheiden zich in gelijke mate door een 
humane beschaving." 

Kan men van deze uitspraak misschien nog zeggen, dat hierin een flink 
stuk diplomatie steekt, dat geldt toch niet van de woorden, die Marx 
31 december 1866 na het vernemerr van het bericht, dat zijn oom ge
storven is, aan Engels schrijft: · 

.,lk heb vandaag e~n zeer droevige tijding ontvangen, de dood van 
mijn oom, die een voortreffelijke man was. Hij had een mooie, snelle 
dood, omringd door al zijn kinderen, bij volle bewustzijn, en de priesters 
met een fijne ironie in de geest van Voltaire begietend." 

Interessant zijn de opmerkingen, die Marx in zijn brieven aan Nan
nette maakt over de Eerste Internationale. Hij vertelt haar de ontstaans
geschiedenis en zelfs blijkt dit nichtje waar Karl Marx bijzonder op 
gesteld was, lid te zijn geweest van de Hollandse sectie en lidmaat
schapskaart no. 1 te hebben. Hij legt haar allerlei moeilijkheden uit, 
die hij bij het leiden van deze organisatie ondervindt en in het bijzonder 
gaat hij in op de pogingen van Mazzini om hem uit de leiding te ver
wijderen. In verband hiermee zegt hij in een brief van 18 maart 1866: 

.,Het leiderschap is nooit een plezierig ding, noch een zaak, die ik am
bieer. Ik houd mij altijd het gezegde van je vader met betrekking tot 



Thorbecke voor ogen, dat 'de ezeldrijver bij de ezels altijd gehaat is'." 

En van de nederlaag van Mazzini vertelt hij:-
,Al de buitenlandse secretarissen spraken zich voor mij uit en als jij, 

onze Nederlandse secretaresse, erbij geweest zou zijn, hoop ik, dat je oak 
je stem uitgebracht zou hebben voor je nederige dienaar en bewonderaar." 
(Volgens B!timmenberg was niet N. maar een ander secretaris van de 
N ederl. sectie.) 

In een brief van 29 nov. 1864 schrijft Marx zijn oom over het adres, 
dat hij bij de oprichtitrg van de Eerste Internationale had opgesteld 
en waarin hij een in ons land beroemd geworden kwestie aan de orde 
stelt: 

,Niet in het adres, maar in de inleiding tot de statuten heb ik uit be
leefdheid tegenover de Fransen en ltalianen, die altijd behoefte hebben 
aan grate woorden, een paar overbodige zinswendingen moeten opnemen." 

Toen indertijd in een kamer-discussie Troelstra verweten werd door 
De Savornin Lohman, dat de socialisten geen eeuwige zedelijke begin-· 
selen erkenden en dit met uitspraken van Gorter staafde, haalde Troel
stra als bewijs, dat dit wel zo was en dat Gorter dus ongelijk had deze 
,paar overbodige zinswendingen" aan. Zander dat toen nag de brief 
van Marx aan Engels van 4 nov. 1864 bekend was, waarin een passage 

van soortgelijke strekking voortkomt, als de hierboven gebrachte, 
ontkende Gorter, dat deze zinswendingen van Marx stamden en zei, 
dat zij in ieder geval niet in de geest van het marxisme waren. Later, 
toen de briefwisseling tussen Marx en Engels gepubliceerd werd, bleek 
Gorter het met deze veronderstelling bij het juiste eind gehad te heb
ben. In de brief van Marx aan zijn oom vinden we nu de tweede bewijs
plaats. 

Van 1 tot 7 september 1872 werd het congres van de Eerste Inter
nationale in Den Haag gehouden. Hier ging het om het democratisch
centralistische beginsel. Hier werd de anarchisten onder leiding van 
Bakoenin de nederlaag toegebracht en schaarde de meerderheid zich 
aan de zijde van Marx. 

Na afloop van het congres werd in Amsterdam in een zaaltje ,Dal
rust" bij de Hoge Sluis een arbeidersvergadering belegd. Op deze bij
eenkomst lichtte Marx de besluiten van' het congres toe. In zijn rede 
kwam blij kens de verslagen de volgende passage voor: 
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,De arbeider moet eenmaal de politieke suprematie veroveren, om de 
nieuwe organisatie van de arbeid te grondvesten, hij moet de oude politiek, 
die de oude instellingen in stand houdt, omverwerpen of het zal hem 
vergaan als de eerste christenen, die dit versmaad en verzuimd hadden, 
en die hun rijk nu ook nooit in deze wereld zagen. 

Maar wij hebben volstrekt niet voorgegeven, dat de middelen om tot 
dit doe! te komen, in aile gevallen dezelfde moesten zijn. 

Wij weten, dat men rekening moet houden met de instellingen, de 
zeden en tradities der verschillende Ianden en wij ontkennen niet, dat er 
Ianden zijn zoals Amerika, Engeland en als ik uw instellingen goed ken, 
Holland, waar de arbeiders met vreedzame middelen tot hun doe! kunnen 
komen. 

Als dit waar is, dan moeten wij toch erkennen, dat in de meeste Ianden 
van het vasteland het geweld de hefboom van onze revolutie moet zijn; 
op het geweld zal men te zijner tijd een beroep moeten doen, om eindelijk 
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de maatschappij van de arbeid te vestigen." (Wij volgden de versie, die 
De Leeuw geeft op blz. 130) 

Natuurlijk mogen wij bij deze passage uit de Amsterdamse rede niet 
uit het oog verliezen, dat er in de kleine honderd jaar, die sedertdien 
verlopen zijn, zich fundamentele veranderingen in de wereld hebben 
voltrokken. Door het ontstaan van het imperialisme met zijn vervlech, 
tirrg van staat en monopolie waren de omstandigheden zo veranderd, 
dat de opportunisten, die zich op deze uitspraak van Marx beriepen, 
ongelijk hadden. Door het ontstaan van een socialistisch wereldsysteem, 
het vredeskamp enz. verschoven nogmaals de krachtsverhoudingen en 
wijzigden zich de mogelijkheden voor de overgang naar het socialisme 
in een reeks landen. Maar evenmin als Marx gaat. Chroestsjow in zijn 
rede op het XXe congres dogmatisch te werk. Marx richtte zich, even
als dit van ons verwacht wordt naar de historische omstandigheden, 
die aan voortdurende veranderingen onderhevig zijn. Het gaat erom in 
iedere politieke situatie het juiste antwoord te vinden, dat bij die 
situatie past. 

N a het Haagse congres horen we niet veel meer van de Hollandse 
bloedverwanten van Marx. Zijn dochter tipte reeds de vermoedelijke 
oorzaak aan in de in de aanvang geciteerde passage. Waren aanvan
kelijk oak burgerlijke kringen voor progressieve denkbeelden toegan
kelijk en vocht toen oak de liberale burgerij rrog voor haar plaats, na 
de Commune van Parijs was dit als bij toverslag in zijn tegendeel ver
anderd. Achter iedere vorm van revolutionaire activiteit doemde het 
schrikbeeld van de gewapende volksopstand op. Speelden liberale jon
geren niet ongaarne met radicale denkbeelden, .het volk van Parijs had 
er ernst mee gemaakt. Deze stemming weerspiegelt zich in de laatste 
bewaard gebleven brief van August Philips, die in Amsterdam woonde. 
De aan Marx gerichte brief handelt over een contract met een uitgever 
en over een eventueel geldelijk overschot in verband hiermee. De brief 
is gedateerd 26 jan. 1872 en stamt dus uit hetzelfde jaar, dat Marx 
zijn beroemde rede in Amsterdam zal houden . 

.. Overigens heb ik persoonlijk geen lust, ook als het een betere specu
latie betrof, dan deze naar mijn mening is, een aandeel te nemen in het 
voorschot van Fr. 2000. Voornamelijk, omdat ik een propaganda voor de 
Internationale niet bevorderen wil, maar ook omdat ik in deze zaak vbor 
jou geen voordeel zie. Als de nood aan de man komt, ben ik bereid je, 
als vriend en bloedverwant, ook met geld bij te staan, maar voor je poli
tieke of revolutionnaire doeleinden doe ik dit niet. Je zult deze verklaring 
tenminste eerlijk vinden." 

·Als na 1880 Domela Nieuwenhuis de !eider van de Sociaal-Democra
tische Bond is geworden, dan ontwikkelt zich tussen hem en Marx en 
na diens dood met Engels een briefwisseling. De ons bekende brieven 
zijn fn ,Kommunisme" jaargang 1935 gepubliceerd. Uit deze brief
wisseling blijkt, dat men in Nederland tach niet geheel onbekend was 
met de Nederlandse bloedverwanten van' Marx. De uitgever van het 
boekje vanS. A. Kerdijk over Karl Marx (1879) zette zich met Juta, de· 
zwager van Marx, in verbinding voor bet verkrijgen van biografische 
gegevens. Hoewel Marx anders nooit op dergelijke zaken inging, deed 
hij het in dit geval wel. Uit zijn brief aan Domela Nieuwenhuis blijkt 
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echter, dat Kerdijk zich niet ontzag Marx allerlei din:gen in de schoenen 
te schuiven. Ook toen reeds was dus blijkbaar de waarheidsliefde, als 
het om een leider van de arbeiders ging, niet groot. 

Tot slot willen wij nog een beroemde gedachtenwisseling tussen Marx 
en Domela Nieuwenhuis memoreren, omdat het de oude beweging zo 
goed typeert en omdat er ook nu nog in elk van ons een flink stuk uto
pisch socialisrne steekt. Op 6 jan. 1881 schreef Domela Nieuwenhuis aan 
Marx: 

,Wanneer het niet te veel gevraagd is, zou ik zo graag van u, d~ 
meester van het wetenschappelijk socialisme en de praktische stichter ener 
internationale arbeiderspartij een antwoord krijgen op de vraag: gesteld. 
dat gij geroepen werd als hoofd van de regering, wat zou het eerste werk 
uwer handen zijn om de noodlijdende mensheid te verlossen. Zowel op 
politiek als ekonomisch gebied heeft men veel tijd nodig om hervormingen 
aan te geven, die niet direkt maar slechts op den duur verwezenlijkt kunnen 
worden. Irttussen vraagt men om brood en die vraag is zeer natuurlijk in 
de mond van een hongerende bevolking. Hoe zou men direkt de nodige 
zorg daaraan kunnen besteden! - en dat is nodig om aan de regering 
te blijven - en toch de weg te effenen voor ingrijpen der hervormingen? 
Naar mijn mening is het een kleinigheid om met de algemene ontevreden
heid en nood aan de regering te komen, maar de grate moeilijkheid is 
daarin gelegen, om na de overwinning het veld te behouden." 

Hierop an'twoordde Marx op 22 febr. 1881 o.a.: 
, W at men op een bepaald, gegeven tijdstip in de toekomst moet doen, 

wat onmiddellijk gedaan moet worden, hangt natuurlijk geheel van de 
gegeven historische omstandigheden af, waarin gehandeld moet worden. 
Die vraag wordt echter in het luchtledige gesteld, stelt dus metterdaad 
een schijnprobleem; waarop het enige antwoord - de kritiek van de 
vraag zelf moet zijn. Wij kunnen geen vergelijking oplossen, wanneer de 
elementen van haar oplossing niet in haar gegevens besloten liggen. Trou
wens de verlegenheden van een regering, die plotseling door een volks
overwinning ontstaan is, zijn geenszins iets specifiek ,socialistisch". In
tegendeel. De zegevierende bourgeois-politici voelen zich dadelijk door 
hun ,overwinning" gegeneerd, terwijl de socialist tenminste ongegeneerd 
kan ingrijpen. Op een ding kunt gij aan, een socialistische regering komt 
niet aan het bewind in een land, zonder dat daar zo ontwikkelde toestan
den bestaan, dat zij allereerst de nodige maatregelen kan nemen om de 
massa van de bourgeoisie zoveel vrees aan te jagen, dat het eerste ver
eiste - tijd voor blijvende aktie - verkregen wordt." 

,Het doktrinaire en noodzakelijkerwijze fantastische vooruitlopen op 
het program van aktie van een revolutie der toekomst leidt slechts a£ van 
de tegenwoordige strijd." 

Hier vinden we in een notedop alles bij elkaar. Daarbij kan deze 
passage een directe actualiteit niet ontzegd worden. Ook in ons land 
ontbreken de politieke leiders niet, die in feite met hun overvvinning 
verlegen zijn. - -

GER HARMSEN 
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Pioniers .van .de arbeidersbeweging 

Uit een gesprek met Jan v. d. Berg 

Het Gooi zag er wei heel anders uit, dan wij het kennen, toen Jan van 
de Berg in 1886 naar zijn eerste baas ging om het schildersvak te leren. 
Het toen overwegend katholieke dorp Bussum, waar Jan zijri Ieven zou 
doorbrengen, was evenals het hele Gooi een ,onderontwikkeld" gebied, 
dat ook w_einig contact had met de grote stadscentra. Weldra kwamen 
de forenzen. Dezen -werden echter als vreemdelingen beschouwd door 
de oorspronkelijke bewoners. De Gooise boeren hadden nog vormen 
van gemeenschappelijk grondgebruik. Weide- en heidegrond waren 
sinds de middeleeuwen van de meent. De gemeentebesturen regelden 
het gemeenschappelijke vruchtgebruik van' deze gronden. Jan v .. d. 
Berg herinnert zich nog levendig de hardhandige, ruwe en primitieve 
strijd van de erfgooiers tegen de aantasting van hun rechten, waar hij 
een actief aandeel in had. Een strijd, die tot 1912 duurde, toen de nieuwe 
erfgooierswet in werking trad. Hiermee werd weer een van de volks
rechten door het onweerstaanbaar opdringende kapitalisme opgeheven 
en een gemeenschapsvorm door de verzakelijking vernietigd. De in
dividuele eigendom trad in de plaats van het gemeenschappelijk 
gebruik. 

Ook van veten tussen het katholieke Bussum en gereformeerde Hui
zen weet Jan v. d. Berg te vertellen. Op 1 april, de dag, dat Alva zijn 
bril verloor, gingen de Huizers ,demonstreren" in Bussum. De katho
lieken vatten dit als een protestan:tse feestdag op en gaven aan hun 
anti-monarchale gevoelens lucht door ,oranje-onder" te roepen. De 
oranjes waren immers ook geuzen! 

Zijn vader was een groenteman, die niet lezen en schrijven kon, hard 
werkte en desondanks 's winters bittere armoede leed. Al het huisraad, 
dat even gemist kon worden verdween dan naar de lommerd. In die 
jaren werd er immers nog praktisch geen kasgroente verhandeld. Een 
broer van 21 stierf aan de t.b.c. en vijf van zijn zusjes stierven nog 
beneden het jaar. 

Toen Jan eenmaal bij een baas was ontwaakte de drang naar ,orga
nisatie". In"1892 werd hij lid van de vereniging ,Steun naar krachten". 
Het was oorspronkelijk een organisatie van bouwvakarbeiders geweest, 
die zich ten doel stelde elkaar bij ziekte en ongevallen te helpen. Maar 
ook andere arbeiders waren lid. Sociale wetten waren er nog niet en 
gewoonlijk ging bij ziekte een maat op de uitbetalingsdag langs de 
werkplaatsen met de pet rorrd. Deze organisatie was dus een uiting van 
solidariteit en onderling hulpbetoon. De vereniging was echter meer 
dan dat. Er ontwaakte een onweerstaanbare drang naar aaneensluiting. 
Ret gevoel leefde dat aileen daardoor hun bestaan kon veranderen. In 
het ,georganiseerd-zijn" zagen ze hun kracht. Welk een wereld van 
intense gevoelens verbindt zich met het begrip ,organisatie" en met 
welk een plechtigheid wordt het woord uitgesproken. Hier lag het grote 
onderscheid: ,ben je georganiseerd of niet?" 

Tegelijk kwam in de vereniging de behoefte op aan meer ontwik-



keling. Dit wilde in de eerste plaats zeggen verlangen naar rrieer vak
kennis. De leden organiseerden een tekenschool. Hiervoor bouwden zij 
zelf een zaaltje aan de Laarderweg. Een gewezen lid, die ondertussen 
aannemer. was geworden, hielp hen. Het werd door henzelf verder 
helemaal ingericht. Het bleef echter niet bij tekenen. Er werden ook 
lezingen gehouden, waarvoor allerlei sprekers gevraagd werden. Dit 
le~dde er toe, dat er via een metselaar, die in Amsterdam gewerkt had 
en daar met de syndicalistische vakbeweging had kennis gemaakt, ook 
socialistische ideeen binnendruppelden. Er kwam een keer een socialis
tische spreker. Het was Henri Polak van de diamantbewerkersbond. Ze 
hadden de burgemeester gevraagd of ze een uur langer mochten ver
gaderen, daar elf uur wel wat vroeg was om te sluiten. Maar de bur
gemeester informeerde verbaasd of arbeiders dan diamanten kochten 
en toen hem tenslotte de bedoeling duidelijk was, leek het hem niet 
nodig een uur langer door te gaan. Er ontwikkelde zich een opstan:dige 
geest in de vereniging. Christelijke en socialistische ideeen vermengden 
zich, maar de ontevredenheid met de bestaande kapitalistische maat
schappij overheerste. 

Tot dusverre hadden de welgestelde ingezetenen van Bussum ,Steun 
naar krachten" gesteund, zij het misschien niet in overeenstemming met 
hun krachten. Zelfs de pastoor steunde het streven van de arbeiders 
naar ,ontwikkeling", maar toen hij zag waar dit toe leidde, wenste hij 
de arbeiders terug in de toestand, die aan het eten van de appel der 
kennis vooraf was gegaan en trok zijn handen van de organisatie af. 
Juist door dit wegvallen van de steun der kerk werd de vereniging 
steeds zelfstandiger en eigengereider. 

Deze radicaliserin:g leidde in 1898 tot het oprichten van de afdeling 
Bussum van de SDAP. Samen met twee andere schilderknechts, een 
timmerman, een onderwijzer en Herman Gorter behoorde Jan v. d. Berg 
tot de zes eerste leden. De onderwijzer had hij op de avondtekenschool 
leren kennen en door de politieke debatten, die hij met hem gevoerd 
had, tot het socialisme bekeerd. Herman Gorter was eigenlijk al korte 
tijd lid van de afdeling Hilversum, maar omdat er 6 leden moesten zijn 
om een afdeling te kunnen vormen, hadden ze hem erbij gevraagd. 
De voornaamste activiteit bestond in het houden van openbare ver
gaderingen en het verkopen van brochures. Deze eerste leden moesten 
zich heel wat van hun omgeving laten welgevallen. Naschreeuwen en 
uitjouwen was nog het minste. Maar zij hielden vol. 

Jan van de Berg bleef katholiek, in de mening, dat het streven naar 
een rechtvaardige samenleving niet in strijd met het christendom kon 
zijn. Hij ging trouw naar de mis en de kapelaan was op de hoogte van 
zijn opvattingen en handelingen. Maar in de dagen van de spoorweg
staking spitste de strijd zich toe. De kapelaan bracht de vrouw van 
Jan v. d. Berg anti-socialistische pamfletten met allerlei verdraaide 
uitspraken van socialisten. Maar Jan, die toen al een trouw lezer van 
,Het Volk", ,De Kroniek", ,De Nieuwe Tijd" en ,DeJonge Gids" was, 
zocht aile uitspraken in het origineel op en zag dat ze vervalst waren. 
Brandend van verlangen de kapelaan: te overtuigen van de goede zaak 
van het soci~lisme en van de gemeenheid van de katholieke schrijvers 
om mensen met zulke edele bedoelingen aan te tijgen, vroeg hij om een 
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onderhoud. Maar de kapelaan sneed iedere discussie af met de opmer
king, dat is lectuur, die jij en ik niet eens mogen lezen. De achtergrond 
was natuurlijk, dat het voorbeeld van iemand, die trouw naar de kerk 
ging en tegelijk hard werkte voor het socialisme bij andere katho
lieken de indruk zou wekken, dat socialisme en katholicisn1e heel 
wei met elkaar te verenigen waren. De kerk forceerde dus een breuk 
en niet Jan v. d. Berg. 

Jan v. d. Berg en zijn kameraden zagen zich omringd door wanbegrip. 
Van aile kanten werden aanvallen op hun socialistische beginselen ge
daan. Iedereen trachtte hen te bewijzen, dat zij hersenschimmen na
joegen. Hierdoor werden zij gedwongen om zich te ontwikkelen en te 
scholen, wilden zij in staat zijn de socialistische beginselen uit te dragen. 
Zij lazen alles, wat zij maar in handen konden krijgen. Zij vormden 
zich een beeld van de kapitalistische wereld, van de staat en van de 
rol van: de kerk. In een debat met zijn baas, die gereformeerd was, over 
de bijbel, moest hij bekennen deze niet te kennen, omdat hij katholiek 
was grootgebracht. Hij ging de bijbel, die zijn baas.hem gaf, bestuderen, 
maar ernaast las hij op aanraden van Herman Gorter ,De oorsprong 
van het christendom" van Karl Kautsky. Gorter had dit toen pas in het 
Nederlands vertaald. Veel politieke lectuur was aileen in het Duits 
verkrijgbaar. Heel wat bewuste arbeiders als Jan v. d. Berg wisten zich 
zoveel Duits eigen te maken, dat zij deze lectuur konden lezen. Het 
dialectisch materialisme werd zijrr overtuiging en zoals hij zei, voelde 
hij zich nu geheel rustig en bevrijd van onbestemde angsten. Maar met 
nadruk verklaarde hij, dat een mens een overtuiging moest hebben 
en niet aileen maar uit sleur uit de kerk wegblijven. Een overtuiging, 
die van de mens uitgaat, dient ervoor in de plaats te komen: Daarin 
uit zich onze menselijke waardigheid. 

Niet alleen politiek inzicht en een socialistisch ideaal vinqen we bij 
deze ruim tachtigjarige veteraan, maar ook algemene culturele be
larlgstelling. Zijn grote hartstocht is geschiedenis en zijn bibliotheek 
en zijn opmerkingen getuigen van zijn kennis op dit gebied. Verder 
schildert hij graag. Aan de muur hangen landschapjes en oude hoekjes 
van Bussum. En voor hoeveel duizenden werkers met hem is dit niet 
een bron van levensvreugde? De grote schilders, die ons lan'd voort
brengt komen niet uit de lucht vallen, maar worden gedragen door een 
sterke trad:ltie, in leven gehouden door een beweging van ,zondags
schilders", die zeer velen om vat. 

Zoals overal in ons land was ook in het Gooi de spoorwegstaking 
van 1903 een grote gebeurtenis. Tijdens de staking konden de forenzen 
r.liet weg en groepten samen voor het station. De bouwvakarbeiders, die 
vlak bij het station aan het werk waren, leverden luid commentaar. 
Dit beeld illustreerde immers om wie de maatschappij draaide. Na de 
januari-staking ontstond overal de drang om zich te organiseren. Niet 
aileen timmerlieden, schi1ders, stukadoors en opperlieden, maar ook 
de arbeiders in de blekersbedrijven vormden een bond. Hierdoor ont
stond begin 1903 zelfs een bestuurdersbon:d in het Gooi. Jan v. d. Berg 
was zelf een actief lid van de schildersbond. In 1914 werd hij in het 
hoofdbestuur gekozen van de Ned. Schildersbond, die bij het NVV was 
aangesldten. Daar hij ondertussen communist was geworden, werd er 
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op het bondscongres in 1921 een rel tegen hem opgezet, maar het eind 
van het liedje was, dat hij nog meer stemmen kreeg dan anders. Door
dat hij in 1924 na de dood van zijn baas mef zijn maat dieris bedrijf 
overnam, moest hij als kleine zelfstandige voor de bond bedanken. 
Daarnaast deed Jan v. d. Berg veel voor de woningbouw. In 1912 richtte 
hij de Algemerie Bouwvereniging Bussum op en was later voorzitter 
van de contactcommissie van de drie plaatselijke bm,Iwverenigingen. 
Zo laat het Ieven van deze pionier van de arbeidersbeweging zien, dat 
hij zich niet aileen inzicht en algemene ontwikkeling wist te verschaf
fen, maar dit ook wist uit te dragen. Hij zag de doorslaggevende bete
kenis van de verbindin'gen met de massa in de strijd voor de vooruit
gang en gaf tientallen jaren al zijn krachten aan het lopende organisa
torische wer k. 

In de SDAP zelf ontwikkelde zich de strijd tussen marxisten en re
visionisten. Toen in 1907 ,De Tribune" werd opgericht behoorde Jan 
v. d. Berg tot de eerste colporteurs en in 1909 maakte hij het oprich
tingscongres van de SDP iri Amsterdam mee. Hier waren ook velen, die 
wel het beleid van de rechtse SDAP-leiders afkeurden, die in Deventer 
de Tribune-groep geroyeerd hadden, maar die toch buiten de SDP 
bleven en langzamerhand naar rechts schoven. In Bussum< had de 
SDP aanvankelijk meer stemmen dan de SDAP. Later was dit echter 
omgekeerd. Het waren politiek bewogen jaren en speciaal in het Gooi 
leefden vele radikaal-politieke opvattingen, die slechts dit gemeen 
hadden, dat zij uitgingen van de noodzaak van een nieuwe gemeenschap. 
Zondags trok Jan v. d. Berg met andere kameraden naar Laren om te 
discussiE:~ren met de tolstojanen, die daar een kolonie gesticht hadden. 
Met de kolonie ,Walden" van F. v. Eeden was geen contact. Hiervan 
ging geen enkele invloed op de arbeiders uit. Van Eeden werd gezien 
als een verwaari:d mens, die voor alles publiciteit zocht. 

De Russische revolutie verwekte in de kleine Bussumse afdeling een 
grote geestdrift. Gorter was illegaal naar Rusland geweest en langs 
een grote omweg terugge~omen. Hij w\s vol lof. Alles was daar heel 
anders en Gorter zag het nieuwe al. Zijn sterk utopische opvattingen 
leidden tot een breuk met de SDP, de latere CPH. In feite was het een 
breuk met de historische ontwikkeling en sociale realiteit zelf. Gorter 
wilde het beginsel zuiver houden en ieder ·geschipper uit de weg gaan. 
Hij weigerde ervan uit te gaan·, dat het socialisme met deze mensen 
en uitgaande van deze verhoudingen bevochten moest worden. Hij 
wilde alles gooien op het propageren van bedrijfsorganisaties. Deze 
moesten de bedrijven overnemen. Vakbeweging en parlement dienden 
geboycot te worden. Jan v. d. Berg ging echter .niet met Gorter mee, 
hoezeer hij hem ook mocht. Hij bleef trouw aan de partij, evenals de 
meeste arbeiders in Bussum. Altijd bleef Jan zijn werk doen en hij volgt 
ook riu nog met grote belangstelling de politiek. 

In de oorlogsjaren werden hem geen beproevingen gespaard. Zijn 
zoon, die aan de illegale strijd deelnam, werd in juni 1942 gearresteerd 
en na de nederlaag bij Stalingrad gefusilleerd. Maar dit heeft de vader 
niet gebroken. Integendeel, het heeft hem in zijn verzet gesterkt. Toen 
was ik er immers zelf ineens rechtstreeks bij betrokken en toen wist ik 
zeker, dat ik de strijd voor een socialistische wereld nooit zou opgeven, 
waren zijn woorden aan het eind van het gesprek. 

G.H. 
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Partijleven 

OVER DE WERKWUZE VAN DE PARTIJ 

Ter voorbereiding van ons 18de partijcongres op 5, 6 en 7 oktober, 
vinden thans in aile afdelingen van onze partij ledenvergaderingen 
plaats. Een van de agendapunten van het congres is de bespreking van 
de werkwijze van onze partij en de vernieuwing daarvan. 

Naar aanleiding van reeds gevoerde discussies zijn in de stellingen, 
uitgegeven door het partijbestuur, enige richtlijnen gegeven en prak
tische voorsteilen gedaan. Rondom deze voorsteilen zou ik enige op
merkingen willen maken betreffende de vraagstukken van de partij
organisatie. 

De laatste tijd is vooral de zelfstandigheid van de afdelingen van de 
partij een onderwerp van: discussie. 

Wanneer we dit behandelen moeten we ervan uitgaan, dat een af
deling een organisatorische eenheid van de partij is, verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de partijpolitiek in een bepaald gebied, dorp, 
stad of stadsdeel. Onder zelfstandigheid van een partijafdeling van de 
Communistische Partij kan dus nooit verstaan worden, dat elke af
deling voor zijn eigen standje vecht - dat zou leiden tot anarchie en 
tot het verbreken van de eenheid van de partij. Aile afdelingen hebben 
gemeen, dat ze handelen in de geest van de besluiten van het partij
congres en dat ze werken onder Ieiding van het partijbestuur. Alle af
delingen streven ernaar in hun gebied de massa van de bevolking 
vertrouwd te maken met de politiek van onze partij en haar steun te 
verwerven voor de uitvoering daarvan. Maar dat wil niet zeggen, dat 
met deze gemeenschappelijke taken in aile afdelingen ook de prak
tische activiteiten, die hieruit voortvloeien, op een zelfde wijze moeten 
worden uitgevoerd . 

De uitvoering van de partijpolitiek kan niet tot stand komen via een 
organisatorisch schema, geldend voor aile afdelingen van de partij, 
waarbij het werk tot in aile details wordt voorgeschreven. Dit zou lei
den tot mechanisch en gedachteloos werken, zonder de speciale plaat
selijke omstandigheden, waaronder gewerkt moet worden, in acht te 
nemen. 

De kritiek op de werkwijze van onze partij is, dat bij de uitvoering 
van de taken te weinig-het eigen inzicht en initiatief van de afdelingen 
en hun leden een rol spelen. 

Hoewel onze partijpolitiek iedere N ederlander aangaat en in het 
belang is van aile werkers, zal tach de wijze, waarop hij kenn1s wil 
maken met onze partij, verschillend zijn. Dit hangt nauw samen met 
de interessen, die afgestemd zijn op de vraagstukken, waar hij dagelijks 
mee te maken heeft. 

In Velsen, waar zeer veel hoogovenarbeiders wonen, zal de belang
stelling anders gericht zijn dan in een dorp in Friesland, waar voor-
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namelijk boeren en landarbeiders wonen. Maar het is opmerkelijk dat 
onze partij or.ganisatie er niet op is afgestemd om haar werk te doen 
onder zulke verschillende omstandigheden. 

Onze partij ontwikkelt in de praktijk niet op alle gebieden haar 
politieke activiteit onder de massa en niet elke gelegenheid wordt 
aangegrepen' om actief op · te treden voor de belangen van de bevolking . 
en daarmee het vertrouwen voor de partij te winnen. 

Het is b.v. een feit, dat onze partij niet in staat is gebleken leiding 
te geven aan een beweging, die zich ontwikkelt onder het belangrijke 
agrarische deel van ons volk, hoewel er onder de boeren een grote 
ontevredenheid heerst t.a.v. de regeringspolitiek. 

Het is niet voldoende, om vast te stellen dat onze partijpolitiek in de 
praktijk bewezen heeft juist te zijn. We moeten zo werken dat we 
rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, de samenstelling 
van de bevolking en haar problemen; aileen zo kunnen we opkomen 
voor haar belangen, haar winnen voor de partijpolitiek en de partij
invloed versterken. Hierbij is de zelfstandigheid en het eigen initiatief 
van de afdeling onmisbaar. 

Irr dit opzicht moet ook gebruik gemaakt worden van de inzichten 
en ervaringen van elk lid, waarbij de ledenvergadering een belangrijke 
functie kan vervullen. 

De kritiek op de ledenvergadering is, dat zein het verleden te weinig 
afgestemd is geweest op het verklaren van de partijpolitiek en de uit
voering ter plaatse. 

Over het algemeen had de ledenvergadering het karakter van een 
bespreking om het werk te verdelen: aan de hand van opdrachten ,van 
boven af". 

Een gedachtenwisseling over actuele vraagstukken en de activiteit 
van de partij en haar werkmethode vond zelden plaats, daardoor ver
loor de ledenvergadering haar aantrekkelijkheid als contactpunt voor 
de leden. 

De wijze waarop ledenvergaderingen worden voorbereid is daar 
een voorbeeld van. Zelfs in grote afdelingen in Amsterdam vinden de 
ledenvergaderin:gen plaats in huiskamers en komen zulke algemene en 
weinig zeggende punten aan de orde als ,de internationale toestand". 
Als gevolg daarvan oezoeken veel leden de vergaderingen niet. 

Onder hen bevinden: zich vooraanstaande arbeiders en leden die wer
ken in belang2norganisaties van de bevolking. 

Op de kdenvergaderingen is voornamelijk een vaste groep van wer
kers ;;~anwezig, die de tijd heeft en bereid is om dag in dag uit voor de 
pP.::Lij op stap te gaan. 

Er is in de praktijk een scheiding gekomen in de partij tussen actieve 
en passieve leden. Daarbij zijn: zeer vreemde opvattingen ontstaan. 

In zeer vele a.fdelingen van de partij is het zo, dat partijgenoten omdat 
ze tot de besten behoorden gekozen zijn in plaatselijke verenigingen of 
belangenorganisaties, maar in de partij niet als belangrijk worden be
schouwd, omdat ze een kleiner en soms in het geheel geen aandeel 
hebben in bepaalde activiteiten van de partij, als geldcampagnes en 
kaartver koop. 

Zij worden niet in het partijleven betrokken, de besturen onder-
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houden zelfs geen enkel contact met hen', ondanks de belangrijke rol, 
die ze onder de bevolking spelen. 

In de discussies is gebleken, dat er zeer vele mensen buiten onze 
partij zijn, die geen lid willen worden van de partij, omdat ze dan het 
gevoel hebben door zulke activiteiten te worden opgeslokt. Zij zijri met 
hart en ziel verbonden aan hun werk in massa-organisaties, waarin ze 
vaak belangrijke functies vervullen. In het noorden van ons land zijn 
er zulke gevallen van vooraanstaande vakbewegin:gsfunctionarissen, die 
de partijpolitiek volledig ondersteunen, maar geen lid willen worden 
van de partij. 

Een dergelijke instelling in het partijwerk heeft tot gevolg gehad, 
dat onze partij zich in verschillende afdelingen los gemaakt heeft van 
het werkelijke leven van de mensen, dat de communisten zich teveel 
onthouden van de deelname aan de oplossing van tal van vraagstukken, 
die de belangstelling van het volk hebben. 

In vele gevallen worden de communisten gezien als mensen, die zich 
alles ontzeggen, die hun best doen voor een goede zaak, maar die 
beoordeeld worden van een afstand. Daardoor is de Communistische 
Partij niet door haar leden actief verbonden met de massa en blijft zij 
van haar actieve ondersteun:ing_ bij de verwezenlij king van haar doel
stellingen verstoken. 

Daartegenover bestaan er ook in onze partij zeer goede voorbeelden 
van een werkelijke verbinding met de massa en het daaruit voort
vloeiende vertrouwen van de mensen in de communisten. 

Het is opmerkelijk, dat de laatste jaren zeer veel communisten in 
bedrijven g~kozen worden tot kern- of ondernemingsraadslid en dat ze 
daarin voortreffelijk werk doen. Dit is een gevolg van de sympathie 
en het gezag, die ze zich hebben verworven bij het optreden voor de 
belangen van de arbeiders in de bedrijven en vakorganisaties. 

Evenzo zijn er een groot aantal communistische gemeenteraadsleden, 
die voortreffelijk politiek werk doen en opkomen voor de belangen 
van ae bevolkin:g, en zeer veel vertrouwen genieten. 

Wil een afdeling zelfstandig op kunnen treden en haar bijdrage le
veren in de uitvoering van de partijpolitiek, dan zal ze in zich de 
besten uit de bevolking moeten organiseren en daarop een stelselmatige 
en voortdurende ledenwerving moeten richten. 

Zij zal zich moeten verbinden met de bevolking en haar or.ganisaties 
en op zo een wijze zal ze ook beter kenn:is kunilen nemen en kunnen 
oordelen over haar problemen en een actieve rol kunnen spelen door als 
onafscheidelijk deel van de arbeidersklasse en de met haar verbonden 
krachten op te komen voor haar belangen. 

De besturen van de afdelingen moeten zo zijn, dat ze de partij kunnen 
vertegenwoordigen onder de mensen, en er mag bij de vorming van de 
besturen ni~t aileen van uitgegaan worden, wie de meeste tijd heeft 
om een aantal werkzaamheden, meestal interne aangelegenheden be
treffende, te verrichten. Natuurlijk moet elke partijgenoot naar ver
mogen deelnemen aan de activiteiten van de partij, ook bestuursleden, 
maar een bestuur moet vooral leiding .geven, de partijpolitiek aan de 
leden kunnen verklaren en haar onder de massa brengen. 

In de meeste afdelin:gen heerst nog de toestand, dat alle mogelijke 
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werkzaamheden door het bestuur zelf gedaan moeten worden, terwijl 
het bestuur zou moeten steunen op de activiteit van een zo groot mo
gelijk aantalleden. , 

* 
Uitgaande van het standpunt dat de afdelingen de pijlers van de 

partij zijn, moet ook de structuur van het partij-apparaat vernieuwd 
worden. Kort geschetst is de situatie nu zo: 

Het partijbestuur neemt een besluit, dit besluit wordt ter uitvoering 
in handen gelegd van een van de bureaus, via deze bureaus worden de 
instructies gegeven aan de secretarissen van de districtsbesturen, 'in de 
meeste gevallen geeft de secretaris van het district deze instructie weer 
door aan een onderdistrictssecretaris, die het op zijn· beurt weer door
geeft aan de afdelingssecretaris. 

Dit heeft geleid tot verwijdering van de partijleiding van de afdelin
gen en heeft een vrij groot bureaucratisch apparaat in het leven geroe
pen, dat voornamelijk doorgeeft, maar onttrokken is aan het leiding
gevende werk in de afdelingen. 

Door het bestaan: van bureaus en zoveel tussenschakels was er bij de 
partijleiding zelf een onvoldoende beeld van de totale activiteit van 
de partij en bestond onvoldoende controle op de uitvoering van de be-
sluiten. ' 

Het voornaamste zal zijn, een verbetering aan te brengen in het 
contact tussen partijbestuur en afdelingen, waarbij niet voorop zal 
moeten staan het in details uitwerken van de activiteiten van de partij
afdeling. Nuttiger zal het zijn als de partijbestuurders meer in leden
vergaderingen optreden om de partijpolitiek te bespreken met de !eden 
en hen naar aanleiding daarvan op te wekken: dee! te nemen aan de 
activiteiten van de partijafdeling. 

Tot nu toe vinden de ledenvergaderingen voornamelijk plaats in de 
voorbereiding van een of andere actie, conferentie of congres. Dit zal 
natuurlijk nodig blijven, maar de vraag is of dit voldoende beantwoordt 
aan de behoefte, die de leden hebben om regelmatig met elkaar te 
spreken over actuele vraagstukken. 

In gesprekken met partijgenoten blijkt herhaaldelijk, dat er belang
stelling bestaat voor alle mogelijke vraagstukken, die van groot gewicht 
zijn, maar waarvoor tot nu toe in de partij niet de gelegenheid bestond 
om ze aan de orde te stellen. 

In de partijleidin:g en daarbuiten zijn zeker partijgenoten, die regel
matig op ledenvergaderingen kunnen spreken en lezingen kunnen hou
den over vraagstukken, die de !eden wensen te behandelen. 

Wat zal de rol van het districtsbestuur moeten zijn? 
Nu is het districtsbestuur een tussenschakel tussen het partijbestuur 

en de afdelingen. Met de vorming van een partijraad, wat een direct 
overleg tussen de afdelingen en het partijbestuur over belangrijke 
politieke problemen en activiteiten van de partij mogelijk maakt en 
met een meer rechtstreeks contact tussen het partijbestuur met de 
ledenvergaderingen en het afdelingsbestuur vervalt de functie van het 
districtsbestuur als tussenschakel. Het zal moeten optreden om het 
werk van de afdelingen in een bepaald gebied te coordineren, vooral 
in activiteiten voor de gehele partij of voor een bepaald gebied. 
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Zulke centrale partijactiviteiten blijven natuurlijk noodzakelijk. Zij 
hebben in het verleden grote successen opgeleverd. We denken bijv. 
aan de viering van de Vijfde Mei, die behouden is als nationale feestdag 
dank zij het feit dat onze partij grote activiteit aan de dag heeft gelegd 
en het N ederlandse volk opgeroepen he eft tot de verdediging daarvan. 

Het Waarheid-Zomerfeest is een demonstratie van de kracht van onze 
partij, die de communisten en vele partijlozen aanspoort tot actievere 
strijd. In de voorbereiding van de verkiezingen hebben in Noord-Hol
land en in Groningen grote appels plaatsvonden voor de plattelands
bevolking, waar de partij haar program heeft toegelicht. Zij zijn een 
groot succes geweest, waaraan alle afdelingen in die streken hebben 
meegewerkt; het contact van de partij met de plattelandsbevolking is 
versterkt, en een aantal nieuwe afdelingen zijn opgericht. Het districts
bestuur kan bij zulke gelegenheden optreden als coordinator in fede
ratief overleg met de afdelingen. 

In het discussiemateriaal voor het congres worden nog meer voor
stellen gedaan betreffende de werkwijze van de partij, die alle bespro
ken moeten worden in de ledenvergaderingen en getoetst aan de er
varingen. De bedoeling van de discussie is niet deze of gene formele 
verbetering in het lopende werk aan te brengen. De beraadslagingen 
over de vernieuwing van de werkwijze van onze partij zijn een belang
rijke politieke gebeurtenis. Hiervan zal het afhangen of onze partij 
zich zal versterken en haar invloed onder de massa zal vergroten om 
de taken die de partij zich stelt in de strijd voor nationale onafhan
kelijkheid en vrede, voor vernieuwing van de democratie in ons land, 
voor de welvaart van ons volk, te vervullen. 

In deze geest zullen de congresvoorbereidingen in de afdelingen 
moeten worden getroffen en zal niets nagelaten mogen worden om 
alle communisten daarin te betrekken. 

HENK HOEKSTRA 

RECTIFICATIE 

Op pag. 468, in het vorige nummer, is tot onze spijt de naam van de dichter 
, Pet e r H u c he 1 weggevallen. 

Ook werd nagelaten in de inhoud van dit nummer te vermelden, dat de litho 
in de reproductieserie, ,Vluchtende moeder met kind", van G e r Lata s t e r is. 



Het begin van een n1euwe periode 

1n de N ederlandse muziek 

De situatie van het N ederlandse muziekleven van de 19e eeuw is voor om
streeks 1880 weinig rooskleurig geweest; de orkesten stonden op een laag niveau 
en de componisten waren hoofdzakelijk epigonen van de Duitse muziek. Een 
eigen, nationaal element brachten de componisten weliswaar in de grate produktie 
van karen, liederen en cantates, op Nederlandse tekst. Het Nederlandse karakter 
van deze eohte ,.liedertafel" ~muziek ligt voc;>ral in de stugge melodieen, waarop 
de teksteri gezongen werden. Het niveau van deze werken moet ook niet te hoog 
aangeslagen worden, daar deze muziek wel volledig in harmonie was met het 
holle pathos der meestal chauvinistisch-vaderlandse teksten. 

Dit muziekleven weerspiegelde ten valle de energieloze zelfgenoezaamheid van 
de N ederlandse burger in die dagen. D_e ondernemende geest, die de burgerij 
in de 17 e eeuw bezielde, was tengevolge van de gemakkelijk verkregen rijkdom

. men uit het toenmalige Nederlands-Indie reeds lang uitgedoofd. De arbeiders
klasse was onder de achterlijke verhoudingen in onze industrie nog te zwak 
ontwikkeld om een eigen stempel op ons culturele leven te drukken. 

Ook in de literatuur heeft deze geestloosheid en kleinburgerlijke benepenheid 
een grate rol gespeeld, hoewel het niet aan kritiek ontbroken heeft; in het bijzon
der hebben Potgieter, Busken Huet en Multatuli zowel in de maatschappij als in 
de literatuur deze geestloosheid heftig bestreden. 

Een strijd op dit niveau heeft in het muziekleven in die tijd niet plaats gevonden, 
al heeft het geenszins aan positieve initiatieven ontbroken. Zo heeft Dr. J. J. 
Viotta (1814-1859) een paging gedaan het volkslied te doen herleven door het 
schrijven van talrij~e verdienstelijke liedjes, die voor een deel nog altijd gezongen 
worden, al kan men ze kwalijk als echte volksliederen beschouwen. In ieder 
geval kwam dit verschijnsel uit een gezonde kritiek op de Nederlandse geest van 
die dagen voort. Ook moet in dit verband gewezen worden op wat Johannes 
Verhulst (1816-1891) en Richard Hol (1825-1904) op het gebied van het 
kinderlied hebben gepresteerd, een genre, dat later door Hendrika van Tussen
broek (1854-1934) en Catharina van Rennes (1858-1940) verder ontwikkeld 
werd. In de uitvoerende muziekpraktijk hebben eveneens gezonde initiatieven 
plaatsgevonden o.a in de hardnekkige propaganda, die verschillende musici voor 
de muziek van Bach voerden. 

Maar al deze initiatieven doen niets a£ aan het feit, dat de grate buitenlandse 
musici uitsluitend naar Nederland gingen om £link geld te verdienen en verder 
met minachting neerkeken op de Hollandse burger, die naar het woord van Brahms 
,.beter kon eten dan muziekmaken" en, wat erger was, volkomen tevreden was 
met de toestand van de muziek in ons land, ja, zelfs in vuur en vlam raakte als 
een of ander chauvinistisch wanprodukt over een onderwerp uit de vaderlandse 
geschiedenis ten gehore werd gebracht. 

Een grondige wijziging in de algehele situatie in Nederland moest plaatsvinden, 
wilde ook in muzikaal opzicht een en ander op gang komen. Deze wijziging was 
inderdaad op komst. O.a. tengevolge van de ontwikkeling van de Duitse industrie 
werd Nederland gedwongen zijn produktieve mogelijkheden meer uit te 
buiten, zodat men omstreeks 1870 een grate industriele opleving te 
zien kreeg, die uiteraard gepaard moest gaan met een grotere kritische zin voo~; 
het gemis aan scheppingskracht in de Nederlandse samenleving, vooral in ver
gelijking met het buitenland. 

Deze nieuwe, maatschappelijke stimulans voor de kritiek op het heersende 
gemis aan allure in de Nederlandse burgerij vergrootte de ontvankelijkheid voor 
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kritiek, zodat onder de intellectuelen en kunstenaars een bres in de chauvinistische 
z~lfgenoegzaamheid geslagen werd. 

De tegenstelling tussen deze nieuwe gezindheid en de oude zelfgenoegzaamheid, 
die niet gemakkelijk te overwinnen bleek te zijn, gaf in de dichtkunst en de 
literaire kritiek de stoot tot de beweging der ,tachtigers". In de muziekwereld 
vonden eveneens belangrijke vdnieuwingen plaats. 

Om te beginnen werd de reeds eerder'bestaande str,jdvraag, of de toen moderne 
buitenlandse muziek in Nederland gespeeld moest_ worden of niet, beslist door 
de oprichting van de W agnervereniging · ( 1884) en het ontslag van Verhulst als 
dirigent der ,Diligentia-concerten" (1886), daar juist Verhulst een der hard
nekkigste tegenstanders van de nieuwere muziek was .. Qaarnaast ging men grotere 
aandacht schenken aan de muziek van de 15e, 16e en 17e •eeuw. De vraag werd 
gesteld wat Nederland in vroeger jaren aan werkelijk belangrijke muziek heeft 
voortgebracht en zo gaf de bankier D. F. Scheurleer de stoot tot de Vereniging 
voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, die veel heeft gedaan om het werk van 
de grote Noord-Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562........-1621) 
en het oude N ederlandse volkslied bekend te maken. Er werden ook verschillende 
koren opgericht, die braken met de liedertafeltradities en zich op de prachtige 
oude Noord- en Zuid-Nederlandse en ltaliaanse koorliteratuur gingen toeleggen; 
in het bijtonder heeft Daniel de Lange hierin als dirigent een belangrijke rol 
gespeeld. 

Bovendien steeg bet niveau van de uitvoerende muziekpraktijk aanmerkelijk. 
In 1886 werd bet Concertgebouw geopend en in 1888 richtte Willem Kes bet 
Concertgebouworkest op. Kes trainde het orkest met een disciplin~. die geen 
N ederlands orkest van zijn dirigent gewend was en leverde een ware slag tegen 
het publiek, dat het sinds jaren her heel gewoon vond om te komen en te gaan 
wanneer het wilde, tijdens de muziek hardop te praten en kellners te bestellen. 
Onder zijn Ieiding werd het orkest spoedig het beste dat Nederland ooit had 
bezeten en verkreeg vooral onder Ieiding van Willem Mengelberg, de opvolger 
van Kes, een internationale reputatie. 

lnternationale vermaardheid verwierven ook verschillende solisten, zoals de 
zangeres Aaltje Noordewier, de zanger Johannes Messchaert, de violist Louis 
Zimmerman en de pianisten Julius Rontgen en Dirk Schafer. 

In dit verband moet men bet streven naar een muzick van grotere oorspron
kelijkheid en allure bescbouwen, in het bijzonder van de vier belangrijkste com
ponisten die Nederland in die jaren heeft geteld: Bernard Zweers (1854-1924), 
Julius Rontgen (1855........-1932), Joban Wagenaar (1862........-1941) en vooraL Alphons 
Diepenbrock (1862........-1921). 

Het streven naar een specifiek Nederlandse muziek 

De componist die bet eerst een groot orkestwerk schreef, dat duidelijk de 
opkving van de nationale energie weerspiegelde, was Bernard Zweers met zijn 
derde symfonie ,Aan mijn vaderland", gecomponeerd in 1890. De bistoriscbe 
betekenis van dit werk is, dat bier voor het eerst naar een eigen, nationale orkest
muziek werd gestreefd, waarin Zweers aansluiting zocbt bij de melodiscbe 
tradities van bet Nederlandse volk: de stoere kracbt van de Valerius-gedenk
klanken en de beste liederen van Viotta. 

Door deze bronnen toont Zweers zijn verwantscbap met de literaire ,Gids
beweging" van Potgieter, wier streven om de nationale energie te verheffen o.m. 
leidde tot een grote verering van de bloeiperiode van onze cultuur in de 17 e eeuw, 
een beweging waar ook Viotta nauw bij betrokken was. Zweers beeft getracht in 
de verschillende onderdelen ,In Neerland's wouden", ,Op bet land" en ,Aan bet 
strand en op zee" een muzikaal karakteristiek te geven van de Nederlandse 
natuur. Deze muziek heeft een allure en een originele melodiek, zoals bij geen 
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Nederlands orkestwerk voordien was aan te wijzen. Daartegenover staat Zweers' 
gemis aan zelfbeperking: de· ·op zichzelf zeer knappe instrumentatie is topzwaar, 
ontaardt soms zelfs in pompeus geschetter en ook de overmatiger herhalingen 
doen het werk geen goed. In het bijzonder vindt men deze gebreken in het later 
toegevoegde vierde dee[..,Ter Hoofdstad", zodat de oorspronkelijke versie sterker 
is dan de uiteindelijke. Vast staat in ieder geval. dat slechts van zeer weinig 
Nederlandse orkestwerken zulk een inspirerende en stimulerende werking is uit
gegaan als van dit muzikale manifest. In verschillende Nederlandse composities 
is de direkte muzikale invloed van dit werk dan ook duidelijk aanwijsbaar, bij
voorbeeld in de populaire Piet Hein Rhapsodic 1 ) ( 1901) van Peter van Anrooy 
(1879--1954). een humoristische bewerking van een liedje van Viotta, die in op
zet zeer verwant is aan Zweers' verwerking van een soortgelijk motiefje in .,Op 
het land". 

De methode om aansluiting te zoeken bij bestaande muzikale tradities van het 
Nederlandse volk heeft Zweers slechts een enkele maal gevolgd. Het belangrijk
ste werk in die richting is naast genoemde symfonle de toneelmuziek voor Vondels 
Gijsbrecht van Aemstel ( 1894), die ook een enkele maa[ aan Sweelinck herin
nert. De orkestrale voorspelen van dit werk alsmede een prachtig fragment voor 
solozang en orkest, hebben een eigenaardige stugge poezie, die inderdaad een 
antieke Nederlandse sfeer oproept; verenigd tot een suite vormen deze •fragmenten 
een zeer kleurrijk geheel. 

In zijn meeste werken, hoofdzakelijk liederen en koorwerken, koos Zweers 
niet zozeer de spaarzame muzikale overleveringen als uitgangspunt maar poogde 
hij met de ritmische en melodische eigenaardigheden van onze taal een muzikale 
stijl te scheppen. Zweers is er echter niet in geslaagd uit de taal als zodanig 
zijn muzikale vindingskracht te voeden, zodat deze werken doorgaans een on
gei:nspireerde indruk maken en niet zelden terugvallen in de banaliteiten van de 
cantateliteratuur uit de vorige eeuw. Van grote betekenis was Zweers, evenals 
Wagenaar, als technisch vormer Van een belangrijk dee[ der volgende componis
tengeneratie. 

De componist die er over het algemeen beter in geslaagd is een goede N eder
landse muziek te schrijven is de uit Duitsland afkomstige Julius Rontgen. Maar 
ook Rontgen heeft slechts weinig specifiek Nederlandse Werken op thema's van 
eigen vinding kunnen schrijven; het belangrijkste op dit gebied is waarschijnlijk 
we! de frisse en spontane suite Oud Nederland (1907) waarvan slechts de eerste 
twee delen op eigen vinding berusten en de beide andere op bestaande oude 
melodieen. 

Zijn meeste werken zijn volksliedbewerkingen of werken waar hij aansluiting 
zoekt bij buitenlandse stijlen. Zijn latere kamermuziek, een intieme muziek die tot 
het beste van zijn oeuvre gerekend moet worden, is veeleer een wonderlijke 
synthese tussen de Duitse-romantische kamermuziekstijl van Schubert en Brahms 
en de latere Franse doorzichtiger muziek van Faure en Debussy en slechts een 
enkele maal van een duidelijk herkenbaar Nederlandse sfeer doortrokken. 

De oorzaak van het feit, dat deze talenten vanuit de Nederlandse muzikale 
traditiu slechts sporadisch een nieuw eigen werk konden scheppen, moeten wij 
verklaren uit de omstandigheid, dat de Nederlandse componisten, behalve Swee
linck, voordien slechts zeer weinig eigens h.ebben voortgebracht en verder uit 
de situatie waarin het Nederlandse volkslied verkeert. 

De volksmuziek is de basis waarop de componisten in Spanje en in de Oost
europese Ianden bijvoorbeeld onmiddellijk een nationale muziek konden scheppen, 
bij ons is zij dat ten enemale niet. 

In de eerste plaats is de N ederlandse volksmuziek niet een levend algemeen 
nationaal be zit, die het karakter van het N ederlandse volk typecrt. De oude, 

l) Van dit werk is een gramofoonplaat verkrijgbaar (Residentie Orkest o.l.v. 
Will em van Otterloo, Decca X 10131). 
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destijds inderdaad levende volksmuziek van de zestiendc en zeventiende eeuw, 
is in de drie eeuwen kapitalisme, dat de bodcm van d~. volksmuziek, te weten de 
gemeenschappelijke levensvormen zoals de gilden, de dorpsgemeenschap en het 
visserscollectie£, uit elkaar heeft gescheurd, te gronde gegaan. W at er nu nog aan 
volks~uziek bestaat zijn hoofdzakelijk niet · mondeling maar schriftelijk over
geleverde liederen uit het verleden, die het geestelijk produkt zijn van het 
Nederlandse volk van vroeger en niet van nu, en die dus meer herinneringen zijn 
aan een vroegere dan uitingen van een hedendaagse cultuur; als zodanig, en uit
sluj,tend als zodanig, wordt deze volksmuziek door de componisten inderdaad ook 
gebruikt. Daarnaast bestaat er nog een plaatselijke volkskunst in gebieden die 
lang afgelegen zijn geweest, zoals Terschelling en de Achterhoek. 

Tenslotte bestaat er een reeks surrogaat-volksliederen uit de 19e eeuw, die 
enkele verdienstelijke wijsjes bevat maar doorgaans een chauvinistisch, banaal en 
sentimenteel gehalte heeft en wier bestaan in feite reeds de stelling bevestigt, dat 
momenteel in ons land geen levende volksmuziek op nationaal niveau bestaat. 
In de tweede plaats geven de liederen die er bestaan niet aan de meest ver
scheiden gevoelens uiting; de inlmud der Nederlandse volksliederen bestaat door
gaans uit een gulle vrolijkheid en een plechtstatige waardigheid, waardevol voor 
enkele afzonderlijke composities maar te beperkt voor een grondslag van een 
nationale muziek. 

In de derde plaats heeft de N ederlandse volksmuziek nauwelijks een eigen 
idioom, dat zich onderscheidt van de muziek van andere W esteuropese Ianden; 
Nederland is nooit een afgezonderd land geweest zoals Rusland, Noorwegen, 
Hongarije of Span}e en de karakteristieken van de 16e en 17 e eeuwse volks
muziek vindt men dikwijls ook terug in de Duitse, Franse en vooral Engelse 
volksmuziek. V ele volksliederen zijn trouwens aan buitenlandse motieven 
ontleend. 

Wanneer een Nederlands componist deze karakteristieke trekken aanwendt, 
hoeft hij strikt genomen nog geen specifiek Nederlandse muziek te schrijven; 
niettemin kan hij voor de fantas!.~: van de hedendaagse toehoorder een onmis
kenbaar N ederlandse sfeer suggereren, en zeker heeft Rontgen dit met zijn Suite 
Oud Nederland voortreffelijk gedaan. AI bij al konden sporadisch geslaagde 
werken met gebruik van eigen gevonden thema's verschijnen, maar wat voor 
waardering men ook voor deze werkei. kan hebben, een stroming die op basis 
van deze volkskunst onmiddellijk een nationale muziek uit de grond wilde 
stampen, moest mislukken. 

Zweers' muzikale vindingskracht verstarde dan ook door te grote beperking 
van bronnenmateriaal en Rontgen, die over een fijner besnaard gevoel voor de 
mogelijkheden van een volkskunst beschikte dan Zweers, beperkte zich tot een 
enkel kernachtig werk, sebree£ uitstekende bewerkingen van bestaande liederen 
en dansen en sloeg verder andere wegen in. Hiermee was dit streven naar een 
specifiek Nederlandse muziek in feite doodgelopen. 

Het muzikale verzet tegen de kleinburgerlijke benepenheid 

Daar de kritiek op de Nederlandse verhoudingen in de eerste plaats gestimu
leerd werd door de prestaties in het buitenland vonden de kunstenaars meer 
inspiratie in hun grote buitenlandse voorbeelden, dan in de resten van een oude 
nationale cultuur. De tachtigers als Kloos, Gorter en hun voorloper Perk, richtten 
zich meer naar Engelse dichters als Shelley en Keats, dan naar Vondel, Hooft 
en Brederode. En zo keken componisten als Diepenbrock en W agcnaar meer naar 
de prestaties van hun grote buitenlandse tijdgenoten dan naar de N ederlandse 
tradities. 

Een echt nationale vorm wendden de tachtigers in hun satircn op de doorsaee
dichtkunst van de 19e eeuw aan, zoals de .,Grassprietjes" van Cornelis Paradijs, 
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alias Frederik van Eeden. Ben hoogst merkwaardig muzikaal pendant vonden 
deze satiren in de humoristische cantates en opera's van Johan Wagenaar, wiens 
eersteling op dit gebied, de cantate De Schipbreuk, op tekst van de Schoolmeester, 
in 1889 is gecomponeerd en daarmee als het begin van de nieuwe Nederlandse 
muziek beschouwd kan worden. De grote kracht van deze door en door Hol
landse muzikale persiflages ligt niet aileen in de buitengewoon geestige wijze 
waarop de draak wordt gestoken met de belachelijkheden, die in de kwantitatief 
kolossa1e N ederlandse cantateliteratuur in de 19e eeuw schering en inslag waren, 
maar vooral in het feit dat deze muziek tegelijkertijd fonkelt van opgeruimde 
levensdrift. Wagenaar beperkte zich echter niet tot Nederland; zijn meest mo
numentale schepping op dit gebied is de opera De Doge van Venetie (1899), een 
parodie op de nonsens die men in vele Italiaanse opera's kan aantreffen. Het 
merkwaardige in deze muizek is, dat Wagenaar, met welk een kritisch vernuft hij 
aile onzinnige elementen op weet te sporen, altijd een element van sympathie 
behoudt voor datgene, wat hij parodieert. Hoe hij ook de belachelijkheid van 
vele cantate- en opera-trekjes weet aan te dikken, hij zingt mee. Met deze muziek 
staat hij nog op de dnimpel van een nieuw tijdvak.; enerzijds ziet hij dat het voorbij 
is, anderzijds kan hij er zich nag niet volkomen van los maken. 

Maar ook fellere kritiek werd geleverd; in hun tijdschrift .,De Nieuwe Gids" 
kraakten de tachtigers, in het bijzonder Kloos en Van Deyssel, de literaire ver
tegenwoordigers van het kleinburgerlijke Holland van de vorige generatie grondig 
en Alphons Diepenbrock publiceerde in 1891 in hetz'elfde tijdschrift zijn ver
nietigend opstel over Johannes Verhulst, in wie Diepenbrock, met erkenning van 
al zijn capaciteiten, zowel als componist als als dirigent, bij uitstek de vertegen
woordiger zag van de Hollandse bekrompenheid in de 19e eeuw. 

Het bleef echter niet bij kritiek; de grote schilders, literator·en en musici wilden 
v66r alles deelnemen aan de grote geestesvlucht in het iriternationale kunstleven 
van hun tijd. 

Willem Mengelberg maakte van ieder orkestconcert een fascinerende artistieke 
manifestatie, die wei niets meer gemeen had met de genoegelijke concertjes van 
vroeger, waar, zoals Hildebrand het in zijn Camera Obscura beschreef, tussen de 
delen van een symfonie van Beethoven een rijke dilettant kon optreden.· Mengel
berg propageerde de grote componisten van zijn tijd, vooral Gustav Mahler, waar 
de toonaangevende dirigent van het vorige tijdvak, Verhulst, de moderne com
ponisten van zijn tijd als Berlioz en Wagner, zorgvuldig uit de programma's 
weerde. 

* In dit licht moeten we ook de grootste N ederlandse componist van deze 
tijd, Alphons Diepenbrock, beschouwen. Reeds vroeg kwam hij in aanraking met 
de artistieke opleving van zijn generatiegenoten. Toen Diepenbrock en Herman 
Gorter samen oude talen studeerden, las Gorter hem het manuscript van zijn 
.,Mei" voor, die grote indruk op hem maakte. De vriendschap die Diepenbrock 
toen met Gorter sloot duurde zijn gehele Ieven, maar ook met andere vooraan
staande literatoren en schilders, en ook musici ging Diepenbrock regelmatig om. 
Behalve als componist blonk Diepenbrock nog op een ander terrein uit, nl. als 
klassicus. Daarin · zocht hij ook zijn brood winning; na zijn studie werd Die pen
brock leraar in oude talen aan het gymnasium te Den Bosch en daar ontbrandde 
zijn eerste grote conflict: zijn bezielde liefde voor de Griekse en Latijnse literatuur 
werd door zijn superieuren niet geeerbiedigd, daar deze uitsluitend grammaticaal 
onderwijs van hem verlangden, terwijl Diepenbrock het juist als zijn hoogste 
leraarstaak beschouwde zijn leerlingen begrip voor de oude literatuur bij te 
brengen. De tegenstelling die hierdoor tussen Diepenbrock en zijn superieuren 
ontstond, maakte zijn verblij£ op die school op den duur onmogelijk, maar in die 
tijd schreef Diepenbrock zijn eerste meesterwerk: de grandioze .,Mis" voor tenor, 
mannenkoor en orgel ( 1891), gei:nspireerd door de war•e, imponerende schoonheid 
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die in- Den Bosch te vinden was, de grote kathedraal van Sint Jan. Dit werk 
geeft uiting aan een machtige vervoering, e~n geestesstijging naar een grootse en 
waarachtige schoonheid, een !:<:actie op zijn conflict met een kleinzielige om.: 
geving; deze trotse ind!:;iduele vlucht voor bekrompenheid naar het schone was 
een typerende tr2:k van vele kunstenaars in die tijd, in het bizonder van de 
tachtigers. 

Diepenbrock keerde in 1894 naar Amsterdam terug, waar hij met prive-lessen 
in zijn onderhoud moest voorzien. 

Maar ook zijn streven naar vernieuwing van de N ederlandse muziek onder
vond vee! tegenstand. De kerkelijke autoriteiten konden een brok monumentale 
individuele geestesvlucht als Diepenbrocks Mis voor hun liturgische doeleinden 
niet gebruiken, zodat het werk pas vijfentwintig jaar later voor het eerst werd 
uitgevoerd, hetgeen Diepenbrock ten zeerste verbitterd heeft. 

Onder de gezaghebbenden in de concertwereld heerste eveneens vee! wan
begrip voor zijn werk; zij waren immers voor het grootste dee! nog altijd ver
tegenwoordigers van de conservatieve, kleinburgerlijke geest en het was juist 
deze geest, die Diepenbock met zijn muziek voor goed wilde doo1breken. In dat 
teken stonden de nieuwe monumenten van zijn grote geestesvlucht: het ,Te 
Deum" voor koor, soli en orkest (1897) en de ,Hymnen an die Nacht" (1899), op 
gedichten van Novalis, respectievelijk voor sopraan en alt met orkestbegeleiding. 
Vooral de nacht heeft Diepenbrock gei:nspireerd, behalve in zijn Hymnen, in 
verscheidene liederen als ,Clair de lune" en ,Receuillement", de symfonische 
aria's ,Die Nacht" voor alt en orkest (1911), een van zijn bekendste werken, 
en ,Lydische Nacht" (1913) voor bariton en orkest, gedeeltelijk gezongen en 
gedeclameerd, op tekst van zijn vriend Balthasar Verhagen. Het gegeven van 
het laatste werk is zeer karakteristiek: een Griekse schaapherder brengt de nacht 
door aan de kust van klein-Azie en wordt zo gei:mponeerd door de nachtelijke 
schoonheid, dat hij het bewustzijn verliest. Het toneelstuk ,Marsyas" van 
dezelfde Verhagen werd in 1912 door Diepenbrock van begeleidende muziek 
voorzien, die ook een van' zijn bekendste en tevens allermooiste werken geworden 
is 2 ). De behandeling van het gegeven, de tragische ondergang van de bosfaun 
Marsyas wienst fluitspel versmaad wordt, is eveneens karakteristiek. voor Die pen
brock, daar niet de tragiek van het stuk, maar de vervoering domineert. 

De motieven van beide laatste werken tonen nogmaals de grote verwantschap 
van Diepenbrock met de beweging van tachtig; opmerkelijk is echter, dat Diepen
brock deze muziek schreef, toen de tachtiger reeds langs over hun hoogtepunt 
heen waren. Het tot het uiterste gedreven individualisme der tachtigers, waardoor 
zij uitsluitend in zich zelf hun inspiratie zochten en zich afsloten van de buiten
wereld, is door Diepenbrock, die sterke neigingen had tot de katholieke mystiek, 
scherp gekritiseerd, waardoor hij nieuwe impulsen kon blijven verwerken, terwijl 
de tach tigers na een eerste scheppingsroes in steriliteit moesten vervallen 3

) • 

Hoe groot de verwantschap van Diepenbrock met de N ederlandse kunst in 
die tijd ook was, zijn muziek staat geheel op zichzelf. Deze extatische stijging 
naar de grootste schoonheid vindt men in de gedichten van Perk, in de Okeanus 
van Kloos en de Mei van Gorter, maar niet in de muziek van de andere Neder
landse componisten, die hun inspiratie meer uit hun dagelijks Ieven putten. 
Maar ook- Zweers' derde symfonie was een poging de geestelijke engheid van 
de N ederlandse burger te doorbreken door een muziek van krachtige allure, en 
J ohan Wagenaar, wiens humoristische werken in het teken stonden van een 

2) Van dit werk zijn de Prelude en Entracte op plaat verkrijgbaar (Concert
gebouworkest o.l.v. Eduard van Beinum, Decca LXT 2873; aan de andere kant 
Will em Pijper, 3e Symfonie). 

3) Voor Herman Gorter is het individualisme van de tach tigers een aanleiding 
geweest om zich bij de juist opkomende arbeidersbeweging aan te sluiten. 
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afrekening met het voorgaande, bereikte in zijn bekende ouv·ertures .. Cyrano de 
Bergerac" ( 1905) en.,De getemde feeks" 4 ) ( 1909) naar toneelstukken van Edmond 
Rostand en Shakespeare een meeslepend elan als ni.emand ooit van een Neder~ 
lands componist had verwacht. De grote kracht van deze ouvertures ligt voorts 
in de karaktertekening van de hoofdpersonages der toneelstukken; de groteske 
verliefde fantast Cyrano verschijnt in levende lijve en de grimmig~satirische 
schildering van de ruzies tussen de feeks en haar geliefde, die telkens oplos~en 
in roerend~schwiirmerisch~ liefdeslyriek is uitstekend gerealiseerd. Daarmee ne~ 
men deze ouvertures een unieke plaats in onze orkestliteratuur in en hebben zij, 
op geheel andere wijze dan Diepenbrock' s werken, een niet te onderschatten 
bijdrage geleverd in de artistieke strijd tegen de kleinburgerlijke geest. 

Diepenbrock en het Duitse imperialisme 
In nog een opzicht is Diepenbrock van een ontzaglijke betekenis geweest voor 

de ontwikkeling van de Nederlandse muziek .. De grote economische en militaire 
ontwikkeling van Duit$and, waar het reactionaire monsterverbond van de 
Pruisische adel en het Roerkapitaal de scepter zwaaide, heeft vele grote Europese 
humanisten ernstig verontrust. Tot hen behoorde Diepenbrock. 

Hij richtte zich vooral tegen de pan~germanistische en hypernationalistische 
waandenkbeelden, waarin Diepenbrock .,een duurzaam gevaar voor de vrede, de 
vrijheid en de beschaving van Europa" zag. 

Toen de eerste wereldoorlog uitbrak heeft Diepenbrock hartstochtelijk de zijde 
van Engeland en Frankrijk gekozen. Hij werd een-van de J:eidende figuren van de 
.. Bond van rteutrale Ianden", die propaganda maakte voor de Entente, en sebree£ 
zel£ felle anti~Duitse artikelen, waarvan de belangrijkste zijn .,La Grande Aile~ 
magne" en .. Het daghet in den Oosten", beide geschreven in 1914. In deze ar~ 
tikelen keerde hij zich o.m. fel tegen de Duitse inval in Belgie, de terreur en 
de verwoesting van talrijke Belgische kunstschatten en historische monumenten. 
In deze politiek ziet Diepenbrock ook een directe bedreiging voor Nederland. 

Maar Diepenbrock ging nog verder. Hij constateerde hoe de Duitse geest in 
het tijdvak na Bismarck hiermee vergiftigd was, en waarschuwt voor de illusies 
van hen, die in de moderne Duitse geest nog altijd het humanisme wilden zien 
van grote geesten zoals Gciethe ell Schiller. Diepenbrock constateerde, dat de 
geest van de Duitse klassieken, die ook altijd zijn grote liefde heeft gehad, een 
geheel andere was dan het Duitsland uit de tijd na Bismarck, en hij wijst op de 
kritiekloze snoeverij met hun .. Kultur", de verloochening van de cultuur van 
andere volken, de annexatie van Dante, Shakespeare en Rembrandt, die als 
Duitse kunstenaars werden bestempeld; hij wijst op de houding der vooraan~ 
staande Duitse kunstenaars, die geen protest hebben laten horen tegen het 
optreden van de Duitse borden in Belgie en t'rankrijk, en zich zelfs achter de 
keizer schaarden toen grote cu!tuurmonumenten verwoest werden; dit had niets 
meer met het Duits!and van Goethe en Schiller te maken. 

Maar ook in de Duitse culturele voortbrengselen zel£ zag hij de weerslag 
van deze geestesg-esteldheid, onder andere bespeurde hij in het werk van de 
vroeger door hem zo aanbeden componist Richard Wagner e!ementen van de 
germaanse nationale waan. Reeds in 1913 kritiseerde Diepenbrock openlijk Wag~ 
ner, die· voor hem niettemin een kolossaal genie bleef, prefereerde zijn jeugd~ 
werken hoven de !atere, en verweet de Duitsers cu[turele achterlijkheid waardoor 
Wagner door buitenlanders ontdekt moest worden, en het gemis aan geestelijke 
vrijheid om later ook kritisch een objectief oordeel over Wagner te vormen. 

Een bondgenoot vond Diepenbrock in de jonge Matthijs Vermeulen, die tot 
de kring van Diepenbrock behoorde en die in 1916 zijn geschrift .,De twee 
muzieken" publiceerde, dat, overdrijvingen daar gelaten, een felle aanklacht is 

4) Opname verlnijgbaar (Residentie Orkest o.lv. Frits Schuurman, Decca 
X 10181). 
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tegen het cu1tuur~imperialisme waarmee de Duitsers met vo1komen geringschatting 
voor de prestaties van andere vo1ken en de inv1oed die de andere volken op hun 
eigen grote meesters hebben uitgeoefend, hun muziek in krankzinnig grote oplagen 
uitgaven, met de kennelijke bedoeling andere vo1ken te doordringen van hun 
superioriteit. 'Daarnaast 1everde hij felle kritiek op de Duitse muziek zelf. 

AI deze kritiek had grote consekwenties voor ons muziek1even. In Nederland 
overheerste, zowe1 op de concertprogramma's als in het werk van de Neder~ 
1andse componisten sterk de Duitse muziek. Hiertegen moesten Diepenbrock en 
Vermeu1e~ uiteraard in verzet komen, en dit 1eidde tot een openlijk conflict met 
Willem Menge1berg, die, hoe groot a1s dirigent ook. zelfs in zijn wijze van 
musiceren te sterk Duits georienteerd was. 

Maar voora1 voor onze eigen muziek is deze reactie op dit Ouitse nationalisme 
van het grootste gewicht geweest. Voor een streven naar een typisch N eder
landse muziek ontbrak het, zoa1s we zagen, aan vo1doende materiaal. Dit heeft 
Diepenbrock scherp ingezien. S1echts een enkele maal riep hij in zijn muziek een 
Nederlandse sfeer op, zoa1s in zijn in 1912 vo1tooide toneelmuziek voor Vonde1s 
G!jsbrecht van Amst·el. Maar verder was hij gedwongen aan te knopen bij 
buiten1andse stromingen en wel in het bi:l;onder bij de moderne scho1en van de 
twee dichtstbijzijnde grote muziek1anden Ouitsland en Frankrijk, te weten die 
van Wagner en die van Debussy. 

De kritiek die Diepenbrock in 1914 op het moderne Duitse intellect 1everde, 
kon moeilijk de p1otselinge reactie op de gebeurtenissen van een moment zijn, 
maar moest, gezien zijn grondige bestudering van de Duitse cu1tuur, reeds eerder 
zijn gerijpt. Diepenbrock zag reeds vroeg in M moderne muziek een grote cu1tuur
strijd zich afspelen tussen de Duitse en Franse geest en voor Diepenbrock was de 
muziek in haar nauwste verbondenheid met de filosofie en de literatuur te zeer 
een uiting van de geest, dan dat het hem uits1uitend om een persoonlijke keus en 
toepassing van buitenlandse uitdrukkingsmidde1en had kunnen gaan, zoals het we1 
het geva1 was bij Wagenaar, die tegelijkertijd inv1oeden van Richard Strauss en 
Hector Berlioz verwerkte, of Julius Rontgen, die in zijn 1atere periode ook Franse 
inv1oeden onderging naast die van de hem a1tijd zeer dierbare Ouitse romantiek. 

Voor Diepenbrock moest het een vraag zijn, bij welke cultuur het opkomende 
Nederland aan moest knopen, bij de humanere Franse of de Duitse, die een 
verkeerde weg was inges1agen. Het zou overigens te ver voeren in te gaan op 
Diepenbrock's min of meer generaliserende cu1tuurbeschouwingen, zijn eenzijdige 
veroordeling van Duits1and tijdens de eerste wereldoorlog en de mystieke ver
k1aring die hij aan deze oorlog gaf; zeker heeft Oiepenbrock talrijke symptomen 
van verwording in het Duitsland na 1870 en anderzijds de grote bloei van de 
Franse kunst van zijn tijd scherp ingezien, hetgeen voor zijn eigen muziek van 
de grootste betekenis is geweest. ' 

Diepenbrock die aanvankelijk sterk onder inv1oed van Wagner stond, hoe 
persoonlijk hij die invloed ook verwerkte, ging zich meer en meer Frans orien
teren. Ook in zijn keuze voor de teksten van zijn liederen zien we deze ontwik
keling; Diepenbrock's vroegere liederen zijn op enkele Nederlandse na, hoofd
zakelijk op Duitse tekst gecomponeerd, terwijl hij zich later meer en meer op 
Franse gedichten ging toe1eggen. 

Met .,Marsyas" en .,Die Nacht", op tekst van de k1assieke Duitse romanticus 
Ho1derlin, kan men zeggen dat zijn stijl grondig was vernieuwd; de muziek bleef 
Diepenbrock's persoonlijke kenmerken dragen, maar zijn cu1turele banden met 
het mod erne Duits1and ( niet met het oude Duitsland!) werden afgesneden en 
vervangen door die met Frankrijk. Diepenbrock's houding in de eerste wereld
oorlog was dus niet een reactie van een moment, maar de consekwentie van zijn 
voorafgaande ontwikkeling. 

In deze wereldoorlog nam hij niet alleen stelling in zijn artike1en en door zijn 
lidmaatschap van comite's, maar ook in zijn muziek. In verschillende composities 
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koos hij partij tegen Duitsland,. zoals in de liederen .,Les Poilus d'Argonne", 
.. Le vin de la revanche", en het Landstorm~lied, het laatste op tekst van Ver~ 
hagen. Naast deze composities schreef Diepenbrock in 1916 ook zijn toneelmuziek 
voor .,Vogels" van Aristofanes, die hem een moment van de grote spanningen 
waarin hij leefde bevrijdde. Maar na deze oorlog, in 1920, schreef Oiepenbrock 
aan de vooravond van zijn dood, de sombere en dramatische toneelmuziek voor 
.,Elektra" 5 ) van Sofokles, de klassieke tragedie van de wraak. In dit werk kregen 
de grote spanningen die Diepenbrock had doorgemaakt hun muzikale gestalte. 

In die tijd kwam echter ook een nieuwe generatie op de voorgrond, waartoe 
behoren Sem Dresden ( geb. 1881 ) , Matthijs Vermeulen ( geb. 1888), Hendrik 
Andriessen ( geb. 1892), Will em Pijper ( 1894-194 7) en Alexander Voormolen 
( geb. 1895), die, hoe verschillend hun ontwikkeling ook geweest moge zijn, over~ 
wegend de Franse muziek als uitgangspunt kozen. 

De grote omzwaai die in de N ederlandse muziek van een aansluiting bij de 
Duitse naar een bij de Franse muziek onder Diepenbrock plaatsvond was vol~ 
tooid. Deze omstandigheid, alsmede de felle problematiek van de Elektra~muziek 
plaatsen ons voor de drempel van de moderne Nederlandse muziek. 

CAREL PORCELIJN 

Bladzifden uit het verleden 

Hegel over de Nederlandse schilderkunst 

Ter inleiding. - Voor de ontwikkeling van het marxistiscfie, wetenschappelijke 
socialisme is, zoals elke marxist weet, de dialectische methode van de Duitse 
wijsgeer G. W. F. H e gel ( 1770-1831) van beslissende betekenis geweest. 

Hegel was een man van grondige, alomvattende kennis, die over de geschie~ 
denis, de godsdienst, het recht, de kunst en vele andere verschijnselen vaiz de 
'bovenbouw' het zijne heeft gezegd. Gedachten, die weliswaar dikwijls aanvecht~ 
baar zijn, maar tegelijk van een zo diepe ernst en een zo eerlijke worsteling om 
de waarheid getuigen, dat men ze niet eenvoudig als 'nutteloos idealisme' terzijde 
schuiven kan. Men moet ze onderzoeken, ze toetsen aan de waarheid van van~ 
daag, de ervaring van het m a ·t e r i ali s t i s c he den ken. Hegel zelf benadert 
dit materialistische standpunt keer op keer, maar zijn uitgangspunt blijft de 
abstracte ,geest'', die zich in de stof dompdt en deze middels al zijn historische 
verschijningsvormen doorloopt - een opvatting, waarop Marx en Engels reeds 
jong hun onverbiddelijke kritiek hebben geoefend. In vele gevallen hebben zij 
de conclusies van Hegel, die zich ten slovte bij de Pruisische staat als ,hoogste 
verwerkelijking van de wereldgeest" had neergelegd, met zijn eigen dialectische 
methode verslagen. 

Hegel's erfenis is ongemeen belangrijk, ook voor ons hedendaagse marxisten, 
niet slechts om haar methode, maar ook om het in vele geschriften bijeengebrachte, 

s) De Suite uit deze muziek (samengesteld door prof. dr. E. Reeser), is op 
plaat verkrijgbaar (Residentie Orkest o.l.v. Willem van Otterloo, Philips N 00662 
R; aan de andere kant Dansflitsen van Sem Dresder). 
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reusachtige materiaal van studie en inzicht. Nu er in aile democratische milieu's 
steeds meer te doen is over vragen van mooi en lelijk, de zin en opbouw van de 
kunst, de betekenis van de kunst in het verleden en daarmee over haar functie in 
de socialistische toelcomst, verwondert het niet, dat Hegel's schoonheidsleer, de 
Aesthetik, in de Duitse Democr. Republiek opnieuw in de bruikbaarste vorm is 
uitgegeven 1). Bvenmin als de andere werken van Hegel mag de Aesthetik lcritiek
loos gelezen worden. De bekende kunstfilosoof Georg Lukacs uit Boedapest ·heeft 
het werlc voorzien van een voorrede, waarin hij ons de marxistische studiemethode 
aan de hand doet, om dit kolossale werk van meer dan 1100 pagina' s in werkelijk 
levende, progressieve zin te lezen, en er 6ns profijt mee te doen. 

Voor ons Nederlanders bevat de Aesthetik van Hegel, afgezien van haar 
algemene betekenis, nog een aantal belangwekkende en leerrijke passages. Dat 
zijn die, waarin Hegel spreek·t over de Nederlandse schilderkunst. Deze hebben 
ook vroeger reeds levendige weerklank gevonden: de Russische marxist G. Ple
chanow was er b.v. zeer over te spreken. Lukacs wijst er in zijn voorrede terecht 
op, dat Hegel, door zijn geniaal vermogen om in de door hem onderzochte 
materie door te dringen, vele waarheden omtrent de maatschappelijke ontwik
keling van de Nederlandse schilderkunst wist aan te duiden, maar dat hij voor
namelijk die schilders begreep en waardeerde, welke zonder enige problematiek 
verbonden waren met de opbloei van de burgerlijke beschaving in de Nederlanden, 
inwnderheid in de XVIIe eeuw. Dit betekent, dat Hegel weinig of geen zintuig 
had voor tegenstrijdige en· tragische elementen in die schilderkunst, o.a. voor de 
Rembrandtfiguur, die aan Hegel's begripanalyse ontsnapte. De reden daarvan is, 
dat Hegel, de grate dialecticus, de eigenlijke dialectiek van de XV/le eeuw in Ne
derland, te weten de klasseverhoudingen in de toenmalige Republiek, niet valle. 
En natuurlijk geldt die kritiek niet aileen Hegel's opmerkingen ten aanzien van 
Nederland en de Nederlandse kunst, .maar zijn gehele beschouwingswijze. 

Dit neemt niet weg, dat Hegel's kensthets van de schilderkunst onzer klassieke 
meesters ons oak nu nog, door haar gedachtenrijkdom, veel heef.t te zeggen. De 
volgende fragmenten mogen dat bewijzen. - Th. d. V . 

.,Het algemene verschil met de Italiaanse school bestaat hierin, dat de Duit
sers noch de Nederlanders uit zichzelf tot die vrije, ideele vormen ep uitdruk
kingsmogelijkheden willen of kunnen komen, voor welke bet volkomen natuurlijk 
is, dat zij in een geestelijk verheven schoonheid zijn overgegaan. In plaats daarvan 
vormen zij echter enerzijds de uitdrukking voor de diepte van bet gevoel en de 
subjectieve inkeer van bet gemoed; anderzijds brengen zij naast deze innigheid des 
geloofs de bredere bizonderheid van bet persoonlijk karakter mee, dat nu niet 
aileen de uitsluitende innerlijke bezigheid met de belangen van geloof en zielen
heil openbaart, maar oak aantoont, hoe de uitgebeelde personages zich met bet 
wereldse bemoeien, hoe zij worstelen met de zorgen des Ievens en bij dit harde 
werk wereldse deugden als trouw, bestendigheid, eerlijkheid, -ridderlijke onbuig
zaamheid en burgerlijke degelijkheid hebben verworven. Bij deze meer op bet 
beperkte bestaan geente bemoeiingen vinden wij tegelijk in tegenstelling tot de van 
huis uit zuiverder vormen en karakters der Italiaanse schilders hier, inzonderheid 
bij de Duitsers, meer bet uitbeelden van een formele halsstarrigheid van bokkige 
naturen, die zich of met de energie van hun tegenstand en val brutale eigenzin 
tegen God verheffen, of gedwongen zijn zichzel£ geweld aan te doen, om zich 
door zure inspanning uit hun beperkingen en barbaarsheid te verlossen en de 
strijd voor godsdienstige verzoening ten einde te strijden, zodat nu de diepe 
wonden, die zij in eigen innerlijk moeten slaan, nag in de uitdrukking van hun 
vroomheid te voorschijn komen. 

1) Aufbau-Verlag, Berlin, 1955. 
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Om dieper op de zaak in te gaan, wil ik slechts de aandacht vestigen op 
enkele belangrijke punten, die vo6r de oudere Nederlandse school in haar onder~ 
scheid met de Hoogduitse en de latere Hollandse meesters van XVIIe eeuw 
belangrijk zijn. 

a. Onder de oudere N e de r 1 a n d e r s komen inzonderheid de gebroeders 
Van E y c k, Hubert en Jan, reeds in het begin van de XVe eeuw naar voren, 
wier meesterschap men pas in de latere tijd weer heeft leren waarderen. Zij wor.~ 
den zoals bekend beschouwd als de uitvinders of tenminste als de eigenlijke 
eerste volmakers van de olieverfschilderkunst. Bij de grote stap voorwaarts, die 
zij deden, zou men nu kunnen geloven, dat hier van primitieve beginstadia af aan 
een hele ladder van toenemende volmaaktheden viel aan te wijzen. Maar van zulk 
een van lieverlede toenemende verbetering zijn ons geen historische kunst~ 
monumenten bewaard gebleven. Begin en volmaking staan tot op heden als met 
een slag voor ons. Want voortreffelijker dan deze broers het deden kan bijna 
niet geschilderd worden. Bovendien bewijzen de bewaard gebleven werken, waar~ 
in het typische reeds terzijde gesteld en overwonnen is, niet aileen groat meester~ 
schap in tekening, houding, groepering, in~ en uitwendige karakteristiek, warmte, 
helderheid, harmonie en fijnheid van kleur, in grootsheid en afronding van .de 
compositie; maar ook de hele rijkdom van het schilderachtige wat betreft natuur~ 
omgeving, architectonisch bijwerk, achtergronden, horizon, pracht en veelzijdig~ 
heid van materialen, kledij, wapens, versierselen enz. wordt reeds met zulk een 
waarheidsliefde, met zoveel gevoel voor het schilderkunstige en zulk een vaar~ 
digheid behandeld, dat zelfs latere eeuwen, althans uit een oogpunt van grondig~ 
heid en waarheid, niets volmaakters kunnen aanwijzen. Tach worden wij door 
de meesterwerken van de ltaliaarise kunst, als wij ze tegenover deze Nederlandse 
zetten, meer aangetrokken, omdat de ltplianen bij eenzelfde volheid aan innige 
godsdienstigheid tach de geestrijke vrijheid en de schobnheid van de verbeelding 
op hen voor hebben. De Nederlandse gestalten verheugen ons weliswaar door 
onschuld, nai:viteit en vroomheid, ja, in gemoedsdiepte overtreffen zij ten dele 
de beste 'Italianen, maar zij hebben zich niet weten te verheffen tot eenzelfde 
schoonheid van de vorm en vrijheid der ziel; vooral hun Christuskinderen zijn 
lelijk, en hun overige personages, mannen en vrouwen, hoezeer zij ook binnen 
het raam van de godsdienstige uitdrukking blijk geven van een door geloofs~ 
diepte geheiligde degelijkheid in wereldse zaken, zouden tach, hoven deze vroom
heid uit,. of beter: onder deze vroomheid uit gezien, onbetekenend voor ons staan, 
vrijwel niet in staat, om vrij, val verbeelding en in hoge mate geestrijk te zijn. 2 ) 

b. Een t w e e d e punt, dat men voor ogen moet houden, is de overgang 
uit de kalmere, eerbiedige vroomheid naar de uitbeelding van martelaren, van 
het onschone in de algehele werkelijkheid. Hierin onderscheiden zich met name de 
H o o g d u its e meesters, als zij in taferelen uit Jezus' lijdensgeschiedenis de 
ruwheid der soldeniers, de boosheid van de spot, de barbarij van de haat tegen 
Christus in het verloop van zijn lijden en dood met grater energie door de uit~ 
beelding van wanstaltigheden en afstotende lichamelijkheid aan het ~icht brengen, 
die als uitwendige vormen corresponderen met de inwendige laagheid des harten. 
De kalme, schone uitwerking van stille en innige vroomheid raakt op de achter
grond, en bij de bewogenheid, die de genoemde situaties voorschrijven, gaat men 
voort met afschuwelijke misvormingen, gebaren van wildheid en onbeteugelde 
h<\rtstocht. Bij de veelheid van door elkaar woelende gestalten en de overheer-

2) Dat wij hier niet met een objectief oordeel, maar met Hegel's zeer persoon
lij1{e zienswijze en lmnstsmaak te maken hebben, ligt voor de hand. (Vert.) 
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sende ruwheid der karakters ontbreekt het zulke schilderstukken ook a! gauw 
aan inwendige harmonie zowel wat de compositie als de kleur betreft, zodat men 
vooral bij het eerste herleven van het kunstgevoel voor oudere Duitse schilders, 
die over 't geheel een mindere volmaaktheid van techniek te zien geven, dikwijls 
fouten heeft gemaakt ten aanzien van de ontstaanstijd hunner werken. Men hield 
ze voor ouder als de volmaaktere stukken van de periode der Van Eycks, terwijl 
ze tach merendeels uit een latere tijd stammen. Toch zijn de Duitse meesters niet 
uitsluitend bij dit soort voorstellingen blijven staan, maar zij hebben evenzo de 
uiteenlopendste godsdienstige onderwerpen behandeld en ook wat betreft de 
uitbeelding van Jezus' lijdensgeschiedenis, zoals b.v. Albrecht Durer dat doet, 
zegevierend weten uit te stijgen hoven de uiterste grofheid en ruwheid, doordat 
zij ook voor soortgelijke taken een innerlijke adeldom en een uitwendige afgren
zing en vrijheid wisten te bewaren. 

c. Het hoogste, waartoe de Duitse en Nederlandse kunst het weet te brengen, 
is het zich volledig inleven in het w e r e I d s e en alledaagse en het daarmee 
verbonden s pI i t s en van de schilderkunst in de meest uiteenlopende voorstel
lingswijzen, welke zich nu zowel wat de inhoud alsook wat de behandeling be
treft, van -elkaar onderscheiden en eenzijdig gaan ontwikkelen. Reeds in de 
Italiaanse schilderkunst merkt men een overgang 'op uit de simpele heerlijkheid 
van het vrome naar een steeds duidelijker uitkomende verwereldlijking, die daar 
echter, zoals b.v. bij Raffael, deels doordrongen blijft van godsdienstig gevoel, 
deels begrensd en samengevat wordt door het beginsel van de klassieke schoon
heid, terwijl de latere ontwikkeling minder een splitsing is in het uitbeelden van 
allerlei onderwerpen door middel van de kleur, als wei een oppervlakkiger ver
brokkelen of een beginselloos nabootsen van vormen en schildermanieren. De 
Duitse en N ederlandse kunst daarentegen hebben het zekerst en opvallendst de 
hele kringloop van inhoud en behandelingsmanieren doorlopen: van de volslagen 
traditionele kerkschilderingen, zelfstandige figuren en borstbeelden via fijngevoel
de, vrome en peinzende voorstellingen tot aan het bezielen en uitbreiden daarvan 
in grotere composities en taferelen, - waarin echter de vrije kenschetsing der 
figuren, de verhoogde levendigheid door optochten, knechten en dienaren, toe
vallige personen uit de gewone omgeving, tooi van gewaden en vaatwei:ken, 
verder de rijkdom van portretten, architectuurschilderingen, natuuromgeving, 
perspectief op kerken, straten, steden, rivieren, bossages, bergmassiefs toch nog 
altijd door de godsdienstige ondergrond samengehouden en gedragen werden. 
Dit middelpunt nu blijft thans weg, zodat de tot nogtoe als eenheid beleefde 
kring van objecten uit elkaar valt en de bizondere onderwerpen in hun speciale 
zelfstandigheid en in de toevalligheid van het wisselvallig en steeds veranderende 
Ieven zichzelf prijsgeven aan de veelzijdigste opvattingen en schilderkunstige 
uitvoering. 

Om de grate betekenis van deze laatste sfeer ook hier, zoals ik vroeger a! 
deed, geheel en a! naar waarde te schatten, moeten wij ons nog eens de nationale 
toestand, waaruit zij hun oorsprong genomen hebben, van naderbij bekijken. 

ln dit opzicht moeten we de overgang uit het kerkelijke en uit de opvattingen en 
gestalten van de vroomheid naar het welbehagen in hef wereldse als zodanig, in 
de dingen en bizondere verschijnselen van de natuur, in het huiselijk lewn, in zijn 
eerbaarheid, vergenoegdheid en kalme beslotenheid, evenals in nationale fees
telijkheden, plechtigheden en optochten, in boerendansen, kermisgroepen en uit
gelatenheid als volgt rechtvaardigen. De Her v or min g was in Nederland 
doorgedrongen; de Nederlanders waren Protestanten geworden en hadden de 
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Spaanse kerk~ en koningstyrannie afgeschud. En wei vinden wij hier wat de 
politieke omstandigheden betreft noch een voorname adel, die zijn vorst en des~ 
poot verjaagt of hem de wetten voorschrijft, noch een landbouwend volk, ver~ 
drukte boeren, die er op los slaan als de Zwitsers; maar verreweg het grootste 
deel, de dapperen te land en de stoutmoedigste zeehelden nog niet eens mee~ 
gerekend, hestand uit stedelingen, nijvere, welgestelde burgers, die, tevreden 
in hun doen en Iaten, geen bizonder hoge eisen stelden, - maar die toch, toen 
het er om ging, de vrijheid van hun eerlijk verworven rechten, de bizondere 
privileges van hun provincies, steden en gilden te verdedigen, met dapper gods~ 
vertrouwen, moed en verstand in opstand kwamen, zonder angst voor het gewel~ 
dige denkbeeld, dat de Spaanse monarchie de halve wereld beheerste, zich aan 
aile gevaren blootstelden, m01idig hun bloed vergoten en door deze gerechtvaar~ 
digde heldhaftigheid en volharding zelf hun godsdienstige en burgerlijke onaf~ 
hankelijkheid veroverden. Als wij een bizondere gemoedsgesteldheid mogen aan~ 
duiden met het woord d i e t s 3

), dan is het deze trouwhartige, welgestelde, har~ 
telijke burgerstand, die in een zelfbewustzijn zonder hoogmoed, in zijn vroomheid 
niet aileen bezield en aandachtig, maar ook in het wereldse concreet en vroom, 
in zijn rijkdom simpel en tevreden, in waning en omgeving eenvoudig, bevallig en 
opgeruimd blijft en in ongebroken zorgzaamheid en vergenoegdheid onder aile 
omstandigheden, met a! zijn zelfstandigheid en groeiende vrijheid tegelijk, trouw 
aan oude zede, de beproefde degelijkheid van het verleden ongestoord weet te 
bewaren. 

Dit redelijke, artistiek begaafde kleine volk wenst zich nu ook door middel 
der schilderkunst te verheugen in dit even krachtige als rechtschapene, beschei~ 
den en behagelijk eigen karakter; het wil in zijn schilderstukken nog eens in aile 
mogelijke situaties de zindelijkheid van zijn steden, huizen, huisraad, de huiselijke 
vrede, zijn rijkdom, de eerbare tooi van zijn vrouwen en kinderen, de glans van 
zijn politieke stedelijke feesten, de dapperheid van zijn zeelui, de trots van zijn 
handel en handelsschepen genieten, die door de hele wereld van de oceaan varen. 
En juist dit zintuig voor een rechtschapen, blijmoedig bestaan is het, dat de Ne~ 
derlandse meesters ook opbrengen voor de dingen in de natuur en nu in al hun 
schilderkunstige produkten verbinden met vrijheid en natuurgetrouwheid van 
opvatting, met liefde voor het schijnbaar nietige detail en het vluchtige ogenblik, 
met een open frisheid van blik en onverdeelde verdieping van de hele ziel in het 
meest beslotene en begrensde tegelijk de hoogste vrijheid van artistieke com~ 
positie, met het fijne gevoel ook voor het bijkomstige en de volmaakte zorg~ 
vuldigheid van uitvoering. Enerzijds heeft deze schilderkunst in taferelen uit 
het oorlogs~ en soldatenleven, in kroegscenes, bruiloften en andere boerse ge~ 
lagen, in het uitbeelden van al wat betrekking heeft op het huiselijke, in portret~ 
ten en natuurobjecten, in landschappen, dieren, bloemen enz. de betoverende 
werking en kleurenmagie van h~t Iicht, de belichting en het coloriet over de hele 
linie, anderzijds de door en door levende karaktertrekken van de hoogste artis~ 
tieke waarheid onovertroffen uitgebeeld. En als die kunst nu uit het onbetekenen~ 
de en toevallige ook met het boerse, de ruwe en gemene natuur verder gaat, 
staan deze taferelen voor ons, zo gans en al doordrongen met een onbevangen 
blijheid en levensvreugde, dat niet het gemene, dat slechts gemeen en boosaardig 

") Hegel bedoelt het woord in zijn oudste betekenis (vgl. ons woord Diets 
Nederlands, helaas door recent fascistisch misbruik voor ons door vervalste 
gevoelsinhoud bedorven) oorspr. = al wat het volk raakt en wat het volk eigen 
is. (Vert.) 
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, is, maar deze blijheid en onbevangenheid het eigenlijke onderwerp en inhoud 
uitmaakt. Wij zien daarom geen gemene gevoelens en hartstochten voor ons, 
maar het boerse en natuur~elementaire van de lagere standen, dat blijgeestig, 
schalks, komisch is. In deze onbekommerde uitgelatenheid zelf ligt hier het ideale 
moment: het is de zondag des Ievens, die alles gelijk maakt en aile slechtheid 
verjaagt; mensen, die zo van ganser harte vergenoegd zijn, kunnen niet dcr6r en 
door slecht en laaghartig wezen. In dit verband is het niet hetzelfde, of het boze 
slechts als een momenteel verschijnsel dan wei als grondtrek van een karakter 
aan bet Iicht treedt. Bij de Nederlanders heft bet komische het slechte in de 
situatie op, en wij merken ogenblikkelijk: de personages kunnen ook nog iets 
anders zijn als dat, waarin zij gedurende een ogenblik voor ons staan. Zulk een 
levenslust en humor behoren tot de onschatbare waarde van deze schilderstukken. 
Wil men daarentegen in moderne schilderstukken van hetzelfde genre pikant zijn, 
dan beeldt men doorgaans iets uit wat innerlijk gemeen, slecht en boos is, zonder 
de verzoenende komische kracht. · 

Zien wij de Hollandse meesters met zulk een ogen aan, dan zullen wij niet 
Ianger in de mening verkeren, dat de schilderkunst zich behoorde te onthouden 
van dergelijke onderwerpen en aileen oude goden, mythen en fabels, of Madonna~ 
beelden, kruisigingen, martelaren, pausen en heiligen van beiderlei kunne uit~ 
beelden moest. Dat, wat tot ieder kunstwerk behoort, hoort ook tot de schilder~ 
kunst: gevoel voor wat het eigenlijke is aan de mens, aan menselijke geest en 
karakter, wat de mens en wat de z e of gene mens is. Deze opvatting van 
de innerlijke menselijke natuur en haar naar buiten tredende levende vormen 
en vetschijnselen, deze onbevangen vreugde en artistieke vrijheid, deze frisheid 
en monterheid van de verbeelding en deze overmoedige zekerheid van uitvoering 
maken bier de dichterlijke grondslag uit, waarop de meeste Hollandse meesters 
van deze kring hun werk bouwen. In hun kunstwerken kan men menselijke aard 
en mensen bestuderen en leren kennen. Vandaag moet men zich helaas al te vaak 
portretten en historische stukken voor ogen Iaten zetten, aan welke men ondanks 
aile gelijkenis met mensen en met werkelijke persoonlijkheden reeds op de eerste 
blik zien kan, dat de kunstenaar niet weet, wat de mens en wat menselijke kleur, 
noch wat de vormen zijn, waarin de mens tot uitdrukking brengt, dat hij mens is." 

(Vert. door Theun de' Vries) . 

Boekbespreking 

DE GEVAREN VAN DE ATOOMBOM 

Door het Verbond van W etenschappelijke Onderzoekers is een brochure 
samengesteld, waarin op objectieve wijze de gevaren van een atoom~oorlog wor~ 
den beschreven *). Prof. Wertheim schetst in zijn inleiding, hoe deze brochure 
tot stand is gekomen. Drie van de opgenomen artikelen waren inleidingen, ge~ 
houden op de jaarvergadering van het V.W.O. in april 1955. Van de andert> 

· *) .,Wetenschappelijke onderzoekers waarschuwen", uitgegeven door de Wereld
Bibliotheek. 
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waren er sommige reeds gepubliceerd in .,Wetenschap· en Samenleving" en enkele 
waren speciaal voor deze brochure geschreven. Om verschillende redenen worden 
de werkelijke gevolgen van een atoomoorlog voor de mensheid verzwegen, en 
omdat de wetenschap ook een voorlichtende taak heeft, werkt het V.W.O. eraan 
mee dit stilzwijgen te verbreken. 

In-fiet eerste artikel bespreekt dr. H. A. Tolhoek de gevaren van de huidige 
atoomwapens. In het kort worden de verschilleride typen besproken. Behandeld 
worden de kernsplijtingsbom (A~bom), de thermonuclaire born (H~bom), de 
atoombommen met versterkte radio~activiteit (Cobalt~bom e.d.) en de waterstof
uranium~bom (de super born). De laatste twee zijn het gevaarlijkst, omdat deze 
een vee! grotere radioactieve straling ontwikkelen. V ervolgens worden de gevol
gen van een atoomontploffing nagegaan. In de eerste plaats is er de verniet~ging, 
veroorzaakt door de ontploffingsgolf. Berekend is, dat bijv. bij een ontploffing 
van een born van 3 Megaton ( dit is 3.000.000 ton; de grootste born gebruikt in 
de tweede wereldoorlog was 10 ton) steden met een straal tot 13 km volledig 
vernietigd worden. Daarnaast is er de warmtestraling. Ook deze heeft een 
funeste invloed. Zonder beschutting zal men bij de explosie van een born van 
10 Megaton op 22 km afstand nog ernstige verbrandingen oplopen. Vee! ge
vaarlijker is echter nog de radio~actieve straling. Ook hierover worden vee! 
inlichtingen gegeven. Met bommen met versterkte radio~activiteit is het waar
schijnlijk mogelijk de gehele mensheid te vernietigen. Er moet met de mogelijkheid 
rekening worden gehouden, dat men zal trachten een vijandig continent volledig 
.te ontvolken, zonder zelf geheel uitgeroeid te worden. Tenslotte worden nog 
de onvolledig bekende gevaren 9'enoemd, die ook al optreden bij de atoom
proeven, ·n.l. genetische gevaren - het optreden van erfelijke gebreken van de 
toekomstige generatie - en ziekten ( o.a. kanker) ten gevolge van een !age 
stralingsdosis, die echter jaren werkt. Ook wordt op de mogelijkheid gewezen, 
dat de buitengewone weersomstandigheden van de laatste jaren te wijten zijn 
aan atoomproeven. 

In het tweede artikel bespreekt dr. Tolhoek de politieke en militaire konse
kwenties van de huidige atoomwapens. Hij komt tot de conclusie, dat verdediging 
tegen een atoombomaanval praktisch onmogelijk is. Hij geeft verder een aanta1 
maatregelen aan, die nodig zijn om de overlevingskans van de bevolking te 
verhogen. Hij zegt ook, dat de opzet van de .,Bescherming Bevolking" berust op 
volkomen verouderde gegevens. Hoewel zijn politieke argumenten niet steeds 
even sterk zijn, komt dr. Tolhoek tot de juiste conclusie, dat de verschillende 
problemen allee~ met vreedzame middelen mogen worden opgelost. Het lijkt 
hem noodzakelijk, dat de politieke en militaire machthebbers vol1edig op de 
hoogte zijn van de afschuwelijke gevolgen van een atoomoorlog. 

In de twee volgende artikelen wordt nader ingegaan op de biologische geva
ren, verbonden aan het gebruik van atoomwapens. 

Dr. P. G. de Haan bespreekt de inwerking van radioactieve straling. Het is 
gebleken, da er grote doses nodig zijn om een zichtbaar effect te veroorzaken . 

. Men heeft echter gevonden, dat een kleine dosis in staat is om een erfelijke ver
andering in de volgende generaties aan te brengen. Men verklaart dit door aan 
te nemen, dat een gen - een dee! van een chroinosoom, dat verantwoordelijk is 
voor een eigenschap - beschadigd of vernietigd wordt. Dit noemt men een 
mutatie. De erfelijke veranderingen zijn in de meeste gevallen in ongunstige zin. 
Door de proeven met atoomwapens treedt plaatselijk een verhoogde activiteit 
op. Het effect daarvan is volgens dr. De Haan voldoende om ernstig tegen de 
proeven met atoomwapens te protesteren. 

Dr. W. H. van Dobben hespreekt dan de gevaren· van hun reacties voor het 
erfelijk gestel van de mens. Zijn gegevens zijn in hoofdzaak ontleend aan de 
artikelen van H. J. Muller, de geleerde, die op de atoomconferentie in Geneve 
niet aan het woord werd gelaten. Hoewel het erg moeilijk is precies te berekenen, 
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hoeveel extra radioactieve straling hoven de natuurlijke straling de mens mag 
ontvangen, zonder dat dit ernstige gevolgen voor zijn nageslacht oplevert, blijkt 
wei. dat de gevaren groat zijn. Zo schat men, dat bij een atoomoorlog het 
genetisch effect evenveel slachtoffers zal maken als het bombardement. De gevol~ 
gen van een atoomoorlog zullen dus ook voor het nageslacht afschuwelijk zijn. 

In een volgend artikel beschrijft dr. Y. Nishiwaki de gevolgen van de explosie 
van waterstofbommen. Verschillende Japanse vissersschepen werden op hun reis 
door radioactieve stof bedekt, waardoor verschillende !eden van de bemanning 
naderhand ernstig ziek werden. Verder bleek een dee! van de vis, die in Japan 
werd aangevoerd, sterk radioactief te zijn. Het drinkwater op de Marshall~eilan~ 
den werd besmet, terwijl in Japan werd geconstateerd, dat de regen soms radio~ 
actieve stof bevatte. De wetenschappelijke werkers in Japan dringen daarom 
vrijwel unaniem aan op een verbod van de proefnemingen met atoomwapens en 
stopzetting van de verdere aanmaak. 

Prof. dr. M. Minnaert gaat in het laatste artikel na, wat wij kunnen doen om 
een atoomoorlog te voorkomen. Allereerst stelt hij de eis, dat de gevaren der 
atoomwapens naar waarheid bekend zullen worden gemaakt. V erder pleit hij voor 
internationaal overleg om de geschillen op te lassen. Als derde punt noemt prof. 
Minnaert vermindering van de bewapening en geleidelijke afschaffing van de 
atoomwapens. De volkeren ze!f moeten hierop aandringen. Daarnaast wijst hij op 
het belang van een objectieve voorlichting door de N ederlandse kranten over de 
toestanden in Oost en West. Om een eind te maken aan de koude oorlog moeten 
ook de culturele betrekkingen tussen het Oosten en het Westen verbeterd worden. 
Ook uitbreiding van de handel client het goede doe!. Het is echter noodzakelijk., 
dat allen meedoen en tegenover het c.Jringende gevaar een vastberaden vredeswil 
stellen. 

Aan het eind van de brochure worden de jongste diplomatieke voorstellen 
genoemd, die inzake de beperking van de bewapening zijn gedaan. 

De verschijning van dez·e brochure is zeer toe te juichen, daar de lezer op be~ 
klemmende wijze doordrongen wordt van de omvang van de gevaren, welke een 
atoomoorlog in zich bergt. Immers, de mensheid heeft er nauwelijks een voorstel~ 
ling van, hoe onmenselijk het wapen is, dat haar dreigt te vernietigen. Wij hopen 
dan ook, dat zeer vee! N ederlanders van de inhoud kennis zullen nemen, zodat 
ook ons land een zo strijdbaar mogelijk aandeel zal leveren in de. internationale 
actie tegen de atoomwapenen. 

S.R. 

MOHAMMED DIB BESCI{RIJFT ZIJN LAND 

Hij werd in 1920 geboren als zoon van 'een kleine meubelmaker in Tlemcen. 
Toen elf jaar later de vader stier£, bleef de moeder met twee zoontjes en twee 
dochtertjes achter. De kleine Mohammed Dib ging werken in een tapijtfabriek. 
Zo was het Ieven van Mohammed Dib niet anders dan van honderdduizenden 
Algerijnse kinderen, niet anders dan van de kleine Omar in de roman .,Het Grote 
Huis". Moeders en kinderen jakkeren zich a£, om het stuk droog brood te ver~ 
dienen, dat het gezin voor de totale ondergang behoedt. 

Maar in tegenstelling tot 80% van de Algerijnse bevolking, die kan lezen 
noch schrijven, is Mohammed Dib naar school gegaan. Hij moet een leergierig 
kind zijn geweest met al heel vroeg dichterlijke dromen. Maar tegelijk moet hij 
zich, net als de kleine Omar uit zijn roman, het hoe en het waarom van de dingen 
hebben afgevraagd. Hij moet een onverzettelijke wil hebben gehad om te leren, 
om kennis te vergaren, en zo het antwoord op zijn vragen te vinden. Mohammed 
Dib ziet kans om, niettegenstaande zijn moeilijke levensomstandigheden, de 
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middelbare school a£ te !open. Hij werkt dan achtereenvolgens als boekhouder, 
als onderwijzer en later als journalist. Reeds vroeg begint hij gedichten te 
schrijven, waarvan er slechts weinige zijn gepubliceerd. Maar, zo zegt hij zel£, 
hij heeft een la vol gedichten en er zal zonder twijfel een bundel verschijnen. 
Bovendien schrijft Dib artikelen en verhalen en werkt hij mee aan literaire 
tijdschriften, waaronder het bekende Zwitserse tijdschrift ,Les Lettres", bet 
Franse tijdschrift ,Cahiers du Sud", en ,Forge" en ,Solei!", die in Algiers ver
schijnen. Zijn proza vormt zich: eenvoudig en vol dichterlijke beelden, een proza, 
bedoeld om de werkelijkheid in a! zijn facetten, diep in het hart van zijn lezers 
te Iaten doordringen. Hij wil geen literatuur maken in de betekenis van: literair 
willen doen, mooi schrijven om der wille van bet woord. Het woord, het dichter
lijk beeld dienen hem om in steeds volmaakter en geconcentreerder taal door te 
dringen tot bet wezen der dingen. 

N a de oorlog hegint hij aan een Algerijnse roman. Hij ziet die als een doorsnede 
van heel het Ieven van zijn land, maar hij is zo ontevreden over zijn werk, dat hij 
het keer op keer verscheurt. Dan echter vindt een gebeurtenis plaats, die beslissend 
zal zijn voor zijn literaire loopbaan. Voor het eerst komt hij samen met andere 
schrijvers van Algeri~ in contact met een groep Franse schrijvers en bet is 
de jonge katholieke schrijver Jean Cayrol van ,Temoignage Chretien", die hem 
van de waarde van zijn werk overtuigt en hem dwingt, voort te gaan op de 
ingeslagen weg. Na vier jaar komt hij voor de dag met de roman ,Het Grote 
Huis", die in Parijs geweldig opzien baart. Zo groot is het enthousiasme van de 
Franse leterkundigen, dat de jury van de ,Prix Feneon" in 1953 speciaai 
een .,Grote Prijs" creeert om die aan Mohammed Dib toe te kennen: 250.000 
francs. Met een slag zijn de schrijver en zijn roman in Frankrijk en in de werd.d 
bekend. 

,Het grote huis" speelt in Tlemcen, de stad, waar Dib zel£ is geboren en 
getogen en die hij bet beste kent. De jongen Omar leeft met zijn moeder, een 
weduwe; en twee zusjes in een een-kamerwoning in een der vele grate huur
kazernes van Tlemcen, Dar-Sbitar, dat betekent: bet grate huis. Het gezin van 
moeder Ai:ni, Omar en de twee zusjes is een van de vele honderdduizenden ge
zinnen in Algerie, die onder dezelfde onmenselijke omstandigheden Ieven. V ele 
vrouwen in dat land zijn vroeg weduwe, omdat de sterfte der mannen buiten
gewoon groat en vroeg is. Evenals honderdduizenden moeders werkt Ai:ni zich 
kapot om haar kinderen en zichzelf een karst droog brood te eten te geven. Ook 
dat is niets bijzonders, aangezien de statistieken uitwijzen, dat er per jaar en per 
hoofd in ·Algerie slechts 100 kg graan wordt geproduceerd. Aini werkt tot diep 
in de nacht, maar verdient zo weinig, dat de kinderen permanent van de hanger 
te lijden hebben. Ook dat is niets bijzonders, als men bedenkt, dat men maan
delijks 1000 francs voor kamerhuur en 400 francs voor elektrisch Iicht moet 
betalen en dat bet gemiddelde hoofdstedelijke inkomen van de inheemse bevol
king in Algerie ten hoogste 2500 francs jaarlijks bedraagt, voor vele mensen dus 
nog heel wat minder, omdat de hoge inkomens in deze statistiek inbegrepen zijn. 

. Hoewel Omar thuis nooit een woord Frans spreekt, maar zijn moedertaal. 
die het Arabisch is, wordt bet onderwijs aan aile Omars van Algerie uitsluitend en 
aileen in bet Frans gegeven. Misschien ziet Dib zichzel£ terug in de moham
medaanse onderwijzer, die aan de kleine Omar les geeft in ,moraal" . .,Moraal", 
zedeleer, is een vak op aile Franse lagere scholen. Maar wonderlijk doet deze 
zedeleer aan, waar die de onzedelijkheid van het koloniale bewind aan bet Iicht 
moet brengen en het zedelijk begrip ,vaderland" tot bespotting maakt. De onder
wijzer zel£ wordt het te machtig en in bet Arabisch zegt hij terloops, dat Frankrijk 
niet bet vaderland is van de Algerijnen. Het kind kijkt op: nooit was het tot dus
ver in hem opgekomen, dat de meester net als hij het Arabisch als moedertaal had. 
Maar de meester zegt niet, wat dan wei het vaderland is van Omar. Zeer zeker 
had hij er thans ook dit in bet Arabisch aan toegevoegd! 
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In Omars kinderleven hebben twee dingen een overheersende rol: zijn knagende 
honger en de figuur van Hamid Saraj. Het is Hamid Saraj, die hem het hoe en het 
waarom van zijn honger duidelijk moet maken. Omar is nog te klein om dit geheel 
te vatten, maar hij begint in te zien, dat het fatalisme van zijn moeder en van de 
meeste inwoners van het grote huis geen antwoord brengt en dat de revolutionair 
Hamid Saraj wei het grote geheim beheerst. 

Hamid Saraj woont bij zijn zuster in Dar Sbitar, als de politie hem daar komt 
halen. Hamid Saraj was lang in het buitenland en keerde naar Algerie terug, 
om zijn volk het bewustzijn bij te brengen, dat de ellende niet eeuwig en ook niet 
onafwendbaar is, dat men moet strijden voor een beter Ieven. Als de politie 
het Grote Huis binnendringt, zijn opeens de bewoners solidair. Voor het eerst 
weerklinken stemmen van verzet. ,.Uit aller naam zeg ik: het is genoeg!" roept 
de oude Ben Sari uit. ,.Wat zij recht noemen is aileen hun recht!" 

Omars Ieven wordt beheerst door een steeds knagende honger, dus door de jacht 
naar brood. Hij kan zich geen groter weelde indenken, dan een overvloed van vers 
knappend brood. Het grote feest van hun Ieven, het geschenk van een mand 
voedsel, vormt een der aandoenlijkste hoofdstukken van het boek. 

In die ellende hebben de oude mensen het het hardst te verduren. Wie oud en 
ziek is, gaat beter dood. Die is zichzelf en de anderen tot last. Wie kan het Alni 
kwalijk nemen, dat zij, onder de druk van haar bestaan, haar oude, zieke moeder 
erger dan een beest behandeld? 

En ook dit alles komt overeen met de Algerijnse werkelijkheid. In een artikel 
in het Franse tijdschrift ,Nouvelle Critique" vertelt Mohammed Dib over het 
Ieven van een paar vrouwen uit zijn omgeving. Hij vertelt, dat in zijn land meer 
vrouwen dan mannen werken, in de eerste plaats vanwege de grote werkloosheid 
in de manlijke beroepen, in de tweede plaats, omdat vele mannen zo jong sterven, 
en tenslotte, omdat veel Europese ondernemers er de voorkeur aan geven, 
vrouwen in dienst te nemen, van oordeel, dat deze zich gemakkelijker in een 
hoek Iaten drukken en met lager lonen tevreden zijn. 

Mohammed Dib vertelt van de borduurster Rhadidja, die 45 jaar oud is en 
half blind. Toch borduurt zij ganse dagen leerwerk met gouden en zilveren draden. 
Voor een werkdag van 7 uur kan zij blij zijn met een verdienste van 100 francs, 
een enkele gulden. Rhadidja is aileen, haar man verliet haar en haar dochter 
is getrouwd, maar dat gezin is zo arm, dat de kleinkinderen bij haar om brood 
komen bedelen. Als haar huur wordt verhoogd, werkt ze 45 dagen achtereen 
op droog brood, om de vereiste som uit te sparen. W anneer de elektriciteits
voorziening van Tlemcen besluit, elke woning van een meter te voorzien en een 
eind te maken aan de gemeenschappelijke meter voor het hele huis, dan kan 
Rhadidja de kosten hiervan niet opbrengen. Van nu a£ aan ,.leeft ze zonder Iicht. 
Als het donker wordt gaat ze, om te eten en te werken, op de binnenhof zitten 
binnen het bereik van het Iicht, dat uit de kamer van haar buren valt." En, zo 
vervolgt Dib: ,.Ze heeft al sinds jaren geen vlees gegeten. Toch heeft ze haar 
Ieven lang gewerkt. De dag, waarop ze geheel blind zal zijn, en die dag komt 
zeker, die dag ware het beter voor haar dat ze stierf." 

In Dibs roman werkt Omars moeder Alni dag in dag uit aan bovenstukken 
van sandalen. Hoe hard ze ook werkt, verdienen kan ze nooit voldoende om met 
zijn vieren te eten. Maar haar werk is slechts kinderspel vergeleken met het werk 
van een zestigjarige vrouw, Safia, uit Dibs onmiddellijke omgeving. Zij is 
arbeidster in een fabriek, waar olie geperst wordt uit olijven. Zij moet de olijven 
uit de vrachtauto's, waarin zij naar de fabriek worden vervoerd, overladen in 
,een mand van 20 kilo, deze op haar schouders vervoeren en. de olijven op een 
hoop storten, waar zij ze sorteert. Vervolgens moet zij dezelfde manden weer 
volladen en de olijven in een bad van potas storten. Met de blote hand haalt zij 
de olijven uit dit bad. Haar handen zijn geheel aangevreten van de scherpe potas, 
haar kleren zwartgevlekt van het scherpe, zwarte olijvensap. Haar schouders 
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De geschiedenis der 
Sowjet-maatschappij 

Het theoretisch orgaan van de Com
munistische Partij der Sowjet-Unie 
,De Communist" heeft in nummer 5 
van 1956 een bespreking gewijd aan de 
geschiedkundige artikelen in de tweede 
druk van de Grote Sowjet-Encyclope
die, waarvan thans een 40 delen zijn 
verschenen. (De uitgaaf begon in 1949 
en het totaal aantal delen moet 50 
worden). 

,De Communist" merkt op, dat de 
Sowjet-Encyclopedieen zich onder
scheiden van andere dergelijke werken, 
doo~"'dat zij voortbrengselen zijn der 
marxistisch-leninistische methode. Het 
blad komt tot de slotsom, dat de ar
tikelen die zich in de tweede druk der 
Grote Sowjet-Encyclopedie (GSE) be
zig houden met de geschiedenis der 
Sowjetm!\-atschappij, veel waardevol en 
bruikbaar materiaal bevatten maar 
daarnaast wezenlijke tekortkomingen 
vertonen. Op grond der ontzaglijk rijke 
ervaringen waarover het Sowjet-land 
nu beschikt, zijn vele VJ'aagstukken 
diepgaander behandeld dan tevoren, 
waarbij de wetmatigheden der maat
schappelijke ontwikkeling beter dan 
tevoren onderzocht werden. ,Tot op 
zekere hoogte", zo schrijft .,De Com
munist", ,is het in de GSE, als al
gemeen naslagwerk, gelukt, deze 
vraagstukken te belichten, niet slechts 
met de verenigde krachten der ge
schiedkundigen maar ook die der eco
nomen, filozofen, rechtskundigen, vol
kenkundigen en statistici." Niettemin 
lijden de meeste artikelen over de ge
schiedenis der Sowjet-maatschappij in 
de GSE meer of minder aan persoons
verheerlijking, dogmatisme, letter
knechterij, zwakke uitdrukking van de 
rol der volksmassa's en verfraaiin.g. 

,De Communist" weidt dan o.m. uit 
over gebreken in de artikelen aangaan
de de republieken der S.U., de Inter
venUe- en Burgeroorlog, de Nieuwe 
Economische Politiek, de industrie, de 
collectieve landbouwbedrijven en de 
Grote Vaderlandse Oorlog van 1941-

-1945. Vaak ontbreken onder andere 
goede cijfers en verder concreet ma
teriaal. Onvoldoende tot uitdrukking 
gebracht, aldus ,De Communist", is de 
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leidende rol van de arbeidersklaflse der 
USSR in de strijd voor het commu
nisme. Ook wordt ,met geen woord 
melding gemaakt van de scheppende 
uitwisseling van gedachten tussen de 
arbeidersklasse der USSR en de ar
beiders der volksdemocratische Ian
den." 

In zijn slotconclusie wijst het artikel 
op de waarde van de richtlijnen van 
het XXste Congres der CPSU met be
trekking tot de vraagstulrken van het 
ideologische werk. In de Duitse taal ·is 
het artlliel ook i n N e d e r 1 a n d ver
krijgbaar. Het komt voor in nummer 
7,1956, van ,Sowjetwissenschaft 
Gesellschaftswissenschaftliche Beitrii.
ge." 

Werkloosheid in de Verenigde Staten 

Het ,.United States Report" van 
augustus 1956 stelt op grond der of
ficiele cijfers van het Amerikaanse mi
nisterie van handel en arbeid vast, dat 
in de eerste helft van juni (v66r de 
grote staking in het staalbedrijf) het 
aantal werkenden in de V.S., in ver
gelijking met de overeenkomstige pe
riode van 1955, weliswaar twee miljoen 
hoger lag en tot 661!2 miljoen steeg, 
maar dat anderzijds het aantal werk
lozen over de maand juni in de V.S. 
met 300.000 is toegenomen en een to
taal bereikte van 2.900.000, di. ruim 
4% van de beroepsbevolking. 

Roemeense geneesmiddelen
industrie 

Hoewel deze pas in 1948 is opgericht, 
worden thans in Roemenie vele der 
nieuwste geneesmiddelen vervaardigd 
en zijn ze de laatste jaren drie keer in 
prijs verlaagd. De produktie van goede 
penicilline (zo wordt bekend gemaakt) 
dekt thans het Roemeense gebruik en 
binnenkort zal ze uitgevoerd kunnen 
worden. Uitgebreid is de voortbrenging 
van insuline, lever-extract, hormonen, 
vitaminen en produkten uit inheemse 
geneeskrachtige gewassen. Zo wordt 
h y p o v era 1 toegepast tegen ver
hoogde bloeddruk. Het tweede vijfja
renplan voorziet in een verdere 
ontwikkeling der geneesmiddelen
industrie. 

d.L. 
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zojuist verschenen: 

karl marx 

DE ACHTTIENDE BRUMAIRE VAN LOUIS BONAPARTE 

Dit belangrijke geschrift van Marx maakt deel uit van een serie van 

drie, gewijd aan de gebeurtenissen in Frankrijk van de revolutie van 

1848 tot aan de Parijse Commune van 1871. 
Onder de ,Achttiende Brumaire" wordt de staatsgreep verstaan, 

die Louis Bonaparte in 1851 voltrok, nadat de volksopstand van 

1848 was neergeslagen. Door deze staatsgreep maakt Louis Bonaparte 

zich absoluut heerser. Zijn ,tweede keizerrijk" duurde tot aan de 

Frans-Duitse oorlog in 1870; de nederlaag regen de Duitsers beteken

de het einde van deze nazaat van Napoleon. 
Na de val van Louis Bonaparte werd een regering van ,Nationale 

verdediging gevormd", die zich echter bevreesder roonde voor de 

gewapende arbeiders van Parijs, dan voor de Duitse belegeraars. 

Toen de regering de arbeiders wilde ontwapenen proclameerden 

dezen de Commune van Parijs in maart van het jaar 1871. 

De bourgeoisie keerde zich gezamenlijk met de Duitse bezetters 

regen de arbeiders, die voor de overmacht moesten bezwijken. 

AI deze gebeurtenissen zijn door Marx op boeiende en scherpzinnige 

wijze beschreven. Zijn blik op toestanden en feiten waarvan hij als 

tijdgenoot getuige was, moet waarlijk geniaal genoemd worden. In 

zijn inleiding zegt Friedrich Engels, dat Marx dit slechts mogelijk 

was, door zijn toepassing van de historisch- materialistische denkwijze. 

144 biz, ingenaaid f 0.50 
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groot nieuws voor echte boekenliefhebbers 

ons zomer-trio 1956 
drie topromans voor /age prijs 

karpathen-rhapsodie 
hongaarse roman door Bela Illes 
over de geschiedenis van het Roetheense volk. 
boeiend van begin tot einde. 600 blz. f 7.90 

foma gordejew 
russische roman door Maxim Gorki, 
spelend aan de oevers van de Wolga. 
een realistisch en spannend tijdsbeeld van 
de vorige eeuw. 370 blz. f 3.90 

het grate huis 
algerijnse roman door Mohammed Dib, 
die over zijn land een ontroerend 
boek schreef. 182 blz. f 5.50 

deze drie voortreflelij k verzorgde gebonden romans 
kosten tezamen geen f17.30J doch slechts f14.90 

bij intekening 

dit is een voordeel van f 2.40 
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vraagt inlichtingen aan onze medewerkers, 
zij verstrekken u gaarne ons uitvoerige prospectus. 
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16e jaargang no. 10 oktober 1956 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder Ieiding van het partijbestuur der c.p.n. 

Maandelijkse notities 

Op de avond van de 13de juni, toen de uitslag van de Tweede Kamer
verkiezingen bekend werd, zou wel niemand de conclusie hebben 

"durven trekken, dat zij de inleiding was tot een kabinetscrisis van 
record-duur. Die uitslag toch was duidelijk genoeg. De cijfers bewezen 
zonneklaar, dat links de overwinning had behaald en rechts een neder
laag had geleden. De PvdA was de grootste partij geworden; in weerwil 
van de twee zetels van de Weltergroep bleef de KVP een zetel in de 
minderheid; de partijen die als bondgenoot van Romme optraden,- de 
AR en de CHU -, kregen een zware klap te verduren. 

De volksuitspraak tegen Romme wees de nu te volgen weg helder aan. 
De kabinetsformatie zou dienen te berusten bij de PvdA; zij zou een 

kabinet moeten vormen, waarvan de Romme-krachten buitengesloten 
werden. Een program, dat de wensen van de linkse kiezers verwezen
lijkt, was uitvoerbaar geworden. Wensen als vermindering van de mili
taire uitgaven, samengaand met een nieuwe orientering in de buiten
landse politiek, herstel van de geleide loonpolitiek, uitbreiding van de 
woningbouw en verbetering van het onderwijs, konden aan de orde 
worden gesteld en verwezenlijkt ten koste van het grote kapitaal. 

De mogelijkheden hiertoe waren door de verkiezingsuitslag geopend. 
De reactie is echter niet bereid om zich daar stilzwijgend bij n'eer te 
leggen. Zij heeft op haar nederlaag geantwoord met een tegenoffensief, 
dat zich in qe opeenvolgende fasen van de kabinetsformatie verscherpte 
en dat zowel betrekking heeft op de punten, die voor een regerings
program een grote rol spelen als op de samenstelling van een kabinet. 

• Hoewel op het moment dat dit artikel geschreven wordt, het einde 
van de crisis nog niet in zicht is, is het van belan:g na te gaan waarop 
deze tegenaanval zich vooral richt en hoe hij gevoerd wordt. 

* Van doorslaggevende betekenis bij · het optreden van de reactionaire 
kringen zijn de Amerikaanse eisen op het gebied van de bewapenings
uitgaven, die tevens natuurlijk de algemene lijn van het buitenlandse 
·beleid als ook de financieel-economische toestand en het levenspeil van 
het volk be'invloeden. Men doet daarom niet verkeerd, als dit als 
het kernpunt van de geschillen rondom de kabinetsformatie wordt 
beschouwd. 

In de loop van de kabinetscrisis is bekend geworden, dat dr Drees, 
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die als eerste de formatie-opdracht ontving, oorspronkelijk de gedachte 
ontwikkelde om terug te keren tot een jaarlijkse uitgave voor militaire 
doeleinden van eem miljard gulden. 

Dit plan is onmiddellijk tot onderwerp van sterke druk van Ameri
kaanse zijde gemaakt. In de loop der onderhandelin:gen steeg onder 
deie druk het cijfer van de oorlogsuitgaven keer op keer. Toen Drees 
zijn formatie-opdracht teruggaf, was al een cijfer bereikt van 1525 
miljoen, 175 miljoen meer dan het huidige begrotingspeil. 

Nadien werden zelfs nog hogere cijfers genoemd. Romme en Staf 
kwamen met het voorstel om de uitgaven te verhogen tot 1650 miljoen 
gulden. 

Ook in het verdere verloop van de formatie is de hoogte van de 
oorlogsbegroting in het middelpunt van de belangstelling blijven 
staan, hoewel er openlijk minder over werd gesproken. Wel kwamen 
echter Amerikaanse generaals in ons land bijzondere hulde betuigen 
aan Staf, die zij de beste minister van oorlog in de Nato-landen noem
den. Hun tevredenheid zal ongetwijfeld gronden hebben: gehad. 

Opmerkelijk was ook, dat getracht werd deze voor de economie van 
ons land zo schadelijke verhoging der militaire uitgaven met economi
sche argumenten te verdedigen. Zo verscheen het blad ,Economisch
Statistische Berichten" (in het nummer van 22 augustus) met een 
kennelijk ge'inspireerd ingezonden artikel, waarin verlangd werd, dat 
de bewapeningsuitgaven . zouden worden afgestemd op de hoogte van 
het n:ationale inkomen, b.v. in de vorm van een vast percentage daar
van. Bij de aanhoudende toeneming van het nationale inkomen zou 
zulks een steeds hogere oorlogsbegroting betekenen. Dit werd verdedigd 
met de opmerkelijke toevoeging, dat zo ,de post defensie niet in de 
hoek (zou) zitten, waar de eerste slagen vallen wanneer de overheid 
tot bezuinigingen wil of moet overgaan." Voor het militaire apparaat 
moet dus de door Amerika geeiste som worden uitgetrokken, ook al 
gaat het ten koste van de belangen van het volk ... 

Uiteraard heeft een verhoging van de militaire uitgaven ernstige 
economische en financiele consekwenties. De staatskas heeft al enkele 
moeilijke situaties moeten doorstaan en de financiele toestand laat zich 
niet gunstig aanzien. Hierop wordt in een elders in dit nummer gepu
bliceerd artikel nader ingegaan. 

De vraag hoe de militaire uitgavert moeten worden beta'ald, hoezeer 
dit zalleiden tot een versterking van de inflationistische ontwikkeling· 
en in hoeverre men het volk ervoor kan laten opdraaien, trekt daarom 
grate aandacht. Over de wijze, waarop een nieuwe regering op deze 
vraag moet antwoorden, is een scherpe strijd gaande; 

De reactie dringt aan op een verdergaande inflationistische ontwik
keling, samengaand met een aanval op het levenspeil van het volk. Dit 
uitte zich in hun aandringert op een huurverhoging van 25 % met in
gang van 1 januari 1957, een verhoging die zal samengaan en ten dele 
reeds wordt voorafgegaan door een reeks andere prijsstijgingen. Er 
wordt van deze zijde op aangedrongen de compensatie voor de huur
verhoging en de premie voor de ouderdomsverzekering niet volledig te· 
doen zijn. Van verbeteringen op het gebied van het onderwijs, van 
snelle uitvoering van het Delta-plan zou daarbij uiteraard geen sprake 
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kunnen zijn. Ook wordt van rechtse zijde aangedrongen op herinvoering 
van de omzetbelasting op suiker en textiel, wat eveneens tot prijsstij
gingen zal leiden en de compensatie voor de huurverhoging van 1 sep
tember 1955 ten dele ongedaan zal maken. Bezuiniging voor de staat en 
verlaging van het reiHe inkomen van de werkers zou ook voortvloeien 
uit de afschaffirrg van de subsidies op enkele levensmiddelen. Hoe 
groat de gevaren zijn, die op dit gebied het levenspeil van de werkers 
bedreigen, blijkt uit het feit, dat aan de Soc. Economische Raad reeds 
is gevraagd om advies over een reeks van deze vraagstukken uit te 
brengen. Meestal een aankondiging, dat over dergelijke stappen reeds 
een grate mate van overeenstemming is bereikt. 

Wetend, dat zulke plannen op het verzet van de arbeiders zouden 
stuiten en tot een oplaaiing van de loonstrijd zouden leiden, heeft 
Romme aan deze plannen zijn gedachten over ,bezitsvorming" gekop
peld. Door sociale demagogie zouden de werkers er toe gebracht moeten 
worden af te zien van strijd voor loonsverhoging en een verlaging van 
hun inkomen moeten aanvaarden. In werkelijkheid zou Romme's bezits
vorming de grate bezitters bevoordelen en de belastingregelingen nog 
onbillijker maken dan thans al het geval is. In de verschillende fasen 
van de kabinetsformatie heeft het reactionaire drijven naar een regeling 
van de ,beiitsvorming" een: grote rol gespeeld. 

Ook de wijze, waarop met het oog op de agrarische crisis moet worden 
opgetreden, is een omstreden punt. Om de boeren een behoorlijk be
staan te waarborgen, zullen de garantieprijzen voor hun produkten 
verhoogd dienen te worden. De boeren, wie in de eerste periode na d~ 
oorlog door kunstmatig laag gehouden prijzen een deel van hun inc
komen is ontnomen ten gunste van de grote monopolies, hebben hier 
recht op. Maar de grote monopolies zien lage, zelfs verliesbrengend,.e 
prijzen voor de landbouwprodukten, als een welkom middel om prij~ 
stijgingen elders niet zo in het oog springend te doen zijn en dus oo}c 
als wapen tegen een loonbeweging. Zij willen de boeren en de arbeidelis 
de lasten laten dragen en zelfs door gaan met het maken van maxi-
male winsten. ,;t 

Een bijzonder onderdeel van het reactionaire optreden betreft de VEl§
houding tot Indonesie. Uit het program, dat Drees bij zijn formattn
poging had opgesteld, waren blijkbaar de van ouds bekende scherpe 
anti-Indonesische verklaringen weggelaten. Voordien reeds had M 
Eerste Kamer-fractie van de PvdA een an:der optreden ten aanz~Wl 
van Nieuw-Guinea bepleit. Hoe in andere groepen eveneens de gedaoo
te aan het opnieuw bezien van de tot nu toe bepleite souvereiniteit OYJ~ 
Nieuw-Guinea leeft, blijkt uit de verklaring van de Synode van m\e 
Ned. Hervormde Kerk. In ·Weerwil van een heftige koloniale campaBfi!le 
is van deze verklaring geen afstand gedaan, maar is deze opni~w 
onderstreept door de Synode en b.v. ondersteund door de classis YOlP 
Amsterdam. De reactie eist echter, dat in het regeringsprogramH~ 
souvereiniteit over Nieuw-Guinea met klem wordt va::;;tgelegd, wa1ij£e 
verhoudingen tot Indonesie nog zou verscherpen. a 99 

Het reeds lang in Mandementsgeest gevoerde offensief tegen: de 
democratie werd door Romme nogmaals beklemtoond door een gr®d
wetswijziging te eisen, waarbij de ,revolutionaire volksvertegenwoor
digers" hun zetel zou kunnen worden ontnomen. 

* 
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Over de gehele linie is het reactionaire offensief waarneembaar. Het 
uitte zich in het tot mislukking brengen van Drees' formatiepoging, in 
de paging om Romme een regering te doen vormen; het kwam tot uit- . 
drukking in het optreden van de informateurs Lieftinck en van De 
Gaay Fortman. 

De reactie wil zich niet neerleg.gen bij de verkiezingsuitslag, maar 
ondanks deze nederlaag in de landspolitiek het primaat veroveren. 
Zoals uiteengezet richtte dit offensief zich op het regeringprogram. Het 
heeft evenwel oak betrekking op cle samenstelling van het kabinet zelf, 
waarbij gekoerst wordt op het terugdringen van de PvdA-invloed in de 
regering, o.a. door het weren van Drees en Mansholt uit een nieuw 
kabinet en zelfs op de vorming van een rechtse coalitie. 

Dit reactionaire drijven, dat ondersteund wordt van de zijde der 
Amerikaanse heersende kringen, is uiterst gevaarlijk voor ons land. 

Prof. mr R. Kranenburg heeft in Het Vrije Volk (11 sept.) een op
merkelijke kenschetsing hiervan gegeven. 

,De kwalificatie van Buys 'avontuurlijke politiek' dringt zich op. Voor 
welk avontuur komen wij straks te staan? Dit is alles in zodanige af
wijking met de uitslag van de verkiezingen, dat men van een omkering kan 
spreken. Als de opzet slaagt, wordt het wezen van het parlementaire 
systeem aangetast. De slepende kabinetscrisis wordt dan een slepende 
constitutionele crisis." 

Deze waarschuwing is terecht. De KVP, die in de openlijke verkie
zingsstrijd als belager van de democratie is verslagen, tracht thans op 
slepende wijze de democratie te ondermijnen. Deze sluipende aanval is 
niet. minder gevaarlijk dan de openlijke. 

In de christelijke partijen klinken eveneens stemmen, die zich ver
zetten tegen het drijven van Romme. Het gewicht van degenen in deze 
partijen, die een andere koers willen inslaan, neemt toe. Er ontstaan 
meningsverschillen binnen deze partijen, die de grand voorbereiden 
voor hun steun aan een linkse regering. 

Om evenwel op die weg voortgang te bereiken, is het nodig Romme's 
tegenoffensief af te slaan. De verklaring van het Dagelijks Bestuur van 
de CPN over de kabinetsformatie, die in dit nummer is opgenomen, 
heeft hier een duidelijke weg aangetoond. 

Het doen van concessies aan Romme, zoals in de loop van deze kabi
netscrisis herhaaldelijk is gebeurd, kan zich slechts wreken. De over
winning van links moet gerealiseerd worden en niet uitgeleverd. Een 
onvruchtbaar anti-communisme, dat de krachten van de arbeidersklasse 
verdeelt, speelt Romme eveneens slechts in de kaart. Om het drijven 
van de reactie ongedaan te maken, is het gezamenlijk optreden van de 
arbeidersklasse het beste wapen. 

De CPN speelt bij dit terugdringen van de reactie een belangrijke 
rol. Haar activiteit is van de grootste betekenis om de eenheid van de 
arbeidersklasse tot stand te brengen en de reactie de voet dwars te 
zetten. Het komende 18de Congres van de CPN zal ongetwijfeld hiertoe 
een bijdrage zijn. 

15 september 1956 JAAP WOLFF 
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DE KATER VAN DE ,VOORSPOED~'~ 

Nauwelij}{.s waren de verkiezingen achter de rug of de droom van de 
buitengewone economische en financiele voorspoed, waarin Nederland, 
volgens alle burgerlijke bladen zou verkeren, werd wreed verstoord 
doordat in juni jl. de schatkist leeg bleek te zijn. 

· Het Rijk had plotseling geen geld meer in kas om de nodige betalin
gen te doen. En wat erger was: het bleek niet mogelijk om dit geld, 
zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk is, op de gewone manier van 
de banken te lenen. Deze moeilijkheden kwamen niet geheel onver
wachts, want sinds het begin van het jaar bleken de geldschieters al 
veel minder toeschietelijk te zijn geworden, d.w.z. zij vroegen een steeds 
hogere rente voor het geld, dat zij aan de staat en aan anderen voor
schoten. 

Dit vond zijn 'oorzaak in het feit, dat deze geldschieters de gelegenheid 
hadden om elders een veel hogere rente voor hun geld te hedingen. 

Sinds 1954 heeft de regering nl. aan de banken toegestaan om tegoe
den aan te houden in het buitenland. In sommige naburige Ianden, 
speciaal in West-Duitsland, kunnen zij een veel hogere rente voor hun 
geld krijgen. Het gevolg is geweest, dater zeer veel geld uit Nederland 
is weggestroomd op zoek naar een voordelige belegging in het buiten
land. Daarbij kwam ook, dat er in de lente hardnekkige geruchten de 
ronde deden, dat de koers van de W estduitse munt verhoogd zou wor
den. Er werden toen aanzienlijke bedragen in deze munt omgezet om 
eventueel van deze koersverhogirig te kunnen profiteren. Men schat 
het bedrag aan N ederlandse tegoeden, dat in enkele maanden naar 
West-Duitsland is gestroomd, op enkele honderden miljoenen guldens. 

Het gevolg was, dat de Nederlandse staat, om geld te lenen een steeds 
hogere rente moest betalen .Het Rijk leent geregeld geld van de geld
markt tegen ontwngstbewijzen, die schatkistpromessen worden ge
noemd. Sommige hiervan vervallen( moeten worden terugbetaald) na 
drie maanden, andere na zes maanden en weer andere na een langere tij d. 
De rente, die de staat nu v:oor driemaandelijkse schatkistpromessen 
moest betalen is in de loop van dit jaar op zeer scherpe wijze gestegen. 
In 1955 kon de staat op deze wijze nog geld verkrijgen voor een rente 
van%%; in maart 1956 werd dit all%%, in juni 1956: 2Yz% en sinds 
einde juli bedraagt deze rente zelfs 3%, hetgeen dus viermaal zoveel 
is als verleden jaar. 

Daarbij kwam nog iets anders. De gulden is in de laatste jaren veel 
harder geworden, d.w.z. dat zij gemakkelijker inwisselbaar is voor an
dere geldsoorten. Buitenlandse firma'.s en instellingen, die over grote 
bedragen aan guldens beschikken konden er vroeger niet veel anders 
mee doen dan Nederlandse waren kopen of tijdelijk het geld uitlenen, 
bijv. aan de staat. Nu zijn er tal van andere mogelijkheden en behoeven 
zij dat in veel mindere mate te doen. 

Ook wordt er in Nederland zelf veel geld geleend door allerlei firma's. 
Dit is het gevolg van het feit, dat vele firma's sterk aan het uitbreiden 
zijn en nieuwe gebouwen opzetten en nieuwe machines kopen. Een 
steeds kleiner gedeelte van deze uitgaven kan door de eigen kasmid-
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delen van .de ondernemingen worden hetaald, zodat er veel meer van 
de banken wordt geleend. Voort~ wordt er steeds meer op krediet ge
leverd, ook aan het buitenland. Er is dus aan de ene kant minder geld 
ibeschikbaar in het eigen land en aan de andere kant is er veel meer 
vraag naar krediet. Het gevolg is, dat het krediet duurder wordt, d.w.z. 
dat de rente stijgt. 

Ook de gemeenten ondervinden dit. Onlangs is de rente, die zij moe
ten beloven aan de kapitaalbezitters, die voor langere tijd geld aan de 
gemeenten willen lenen, gestegen tot 4~%. 

Er waren nog andere oorzaken van financiele spanning van -meer 
tijdelijke aard, waar hier verder niet over uitgewijd zal worden. Wel 
moet echter hier de vraag gesteld worden hoe het kwam, dat de staat, 
in een tijd van record-belasting .. opbrengst, plotseling geen geld meer 
had. Het lijdt geen twijfel; dat dit in de eerste plaats te wijten is aan 
zeer hoge militaire uitgaven. Dit wordt in het algemeen zedig ver
zwegen, maar op 14 juli 1956 werd toch in een financii:~le beschouwing in 
,De Volkskrant" toegegeven, dat ,de hogere betalingen op de defensie
kosten een zeer belangrijke oorzaak" waren van de geldelijke moeilijk· 
heden van het rijk. Verder was de staatslening mislukt, die het Rijk 
.tegen een rente van 3~% had uitgeschreven. Daarnaast waren er nog 
enige andere grote betalingen, die min of meer ongelukkig samenvielen. 

Al deze omstandigheden voerden in juni-juli van dit jaar tot een klei
ne staatskas-crisis, waardoor het departement van financien enige nood
sprongen moest maken, die de ernst van de toestand zeer duidelijk 
lieten zien. 

Ten eerste werd, zoals reeds vermeld, de rente voor staats- en ge
meenteleningen sterk verhoogd. Deze rentestijging vereist natuurlijk, in 
de naaste en verdere toekomst, grotere betalingen aan rente, zodat 
daardoor de financiele moeilijkheden in de toekomst verscherpt worden, 
wat op zichzelf al weer tot helastingverhoging kan leiden. 

Ten tweede heeft het departement, in de steek gelaten door de banken 
en de particuliere geldschieters, in drie weken tijds voor 220 miljoen 
gulden geleend bij de ·Nedetlandse Bank tegen afgifte van schatkist
papier, d.w.z. het maximum-bedrag waarto,e de staat het recht had dit 
te doen. 

Maar ook dat bleek niet genoeg. Op een enigszins mysterieuse wijze 
werd nog 100 miljoen gulden geleend in het buitenland, naar geruchten 
zeggen, van een groot N ederlands concern. Dit concern koos wel, in 
het midden van een kabinetscrisis, een gunstig moment uit om de staat 
een handje te helpen. 

Deze drie 'noodsprongen' waren dus allen zeer in het nadeel van het 
Nederlandse volk. Door de eerste werd een verzwaarde rentelast op 
onze schouders gelegd. Door de tweede werd de inflatie verscherpt, 
omdat de 'lening' van de Nederlandse Banker eenvoudigweg op neer 
komt, dat er voor 220 miljoen gulden meer aan bankbiljetten werden 
gedrukt. Door de derde noodsprong werden verplichtingen geschapen 
aan een groot internationaal concern. 

Hoewel na deze noodsprongen de ergste moeilijkheden voor de staats
kas voorbij waren, wordt niet verheeld, dat de toestand van 's Rijks 
financien zeer wankel blijft. Zo raamde ,Het Parool" op 2 augustus 
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het verwachte tekort van de staatsbegroting voor 1957 op 1000 miljoen 
gulden, waarbij . dan ri.og een aantal posten ko:men, die dit tekort aan
zienlijk kunnen vergroten. Deze schatting is nl. nog gebaseerd op mili
taire uitgaven ter grootte van 1400 miljoen gulden, hoewel de burger
lijke partijen reeds zijn overeengekomen dit bedrag met bijna 200. mil
joen te verhogen. Daarnaast zal waarschijnlijk de schade, die het slechte 
weer aan de landbouw heeft berokkend, eveneens grate onvoorziene 
uitgaven veroorzaken. Ook een aantal andere oorzaken kunnen tot 
grotere uitgaven leiden. 

Tevens verwacht men minder belastinginkomsten ( op het huidige 
belastingpeil) dan in 1956, omdat in dit jaar extra-inkomsten werden 
verkregen door een vervroegde belastingheffing, die volgend jaar al 
niet meer mogelijk is. . 

Deze cijfers zijn echter slechts losse veronderstellingen, welke inmid
dels achterhaald zijn door de officiele cijfers van de begroting-1957 
(die nog niet bekend waren toen dit artikel ter perse ging) en die nog 
verder achterhaald zullen worden door de verschillende nota's van wij
zigingen, die de nieuwe regering zal indienen en door de feitelijke gang 
van zaken in 1957, die wel eens aanmerkelijk zou kunnen verschillen 
van de verwachtingen. 

* 
Hierboven werden de t ij d e 1 ij k e geldelijke moeilijkheden van de 

staatskas geschetst. Deze ,zijn echter een gevolg van diepere economi
sche en financiele omstandigheden, die bovenal onze aandacht ver
dienen. 

Dit wordt in het algemeen door de pers erkend. Zo schreef de N.R.C. 
van 30 juni jl.: ,de verdere voortgang van het herstel in Nederland is 
in gevaar". Ir. Vos schreef in een artikel in het ,Vrije Volk" van 4 juli1 
dat hij een tweeledig gevaar zag voor Nederland: inflatie in het binnen
land en een depressie in het huitenland en ten aanzien van dit laatste 
constateerde ,de Volkskrant" van 28 juni jl. dat ,de weerstand tegen 
buitenlandse invloeden zwakker geworden is". 

De geldelijke moeilijkheden van de staat staan inderdaad niet op 
zichzelf, Sinds maart van dit jaart boekt Nederland regelmatig een 
verlies aan deviezen. Sinds het begin van dit jaar tot aan 3 september 
jl. is de voorraad goud en deviezen van de Nederlandse Ba:i:lk: gedaald 
van 4664 miljoen gulden tot ruim 4300 miljoen gulden. Relatief is de 
daling nog grater omdat tegelijkertijd de waarde van onze · invoer ge
stegen is. Dit komt hierop neer, dat ·in het begin van het jaar de 
deviezenvoorraad nog genoeg was om vijf maanden invoer te betalen; 
nu reikt deze zelfs niet om vier maanden invoer te betalen. Het 'stoot
kussen' tegen de gevolgen van een depressie in het buitenland is dus 
aanzienlijk dunner geworden. 

Dit deviezenverlies is gedeeltelijk te wijten aan tijdelijke seizoens
factoren. De handelsbalans is nl. altijd beter in de tweede helft van het 
jaar dan in de eerste helft, want in de herfst is de uitvoer van land
bouwprodukten veel grater. Ook is het mogelijk, zoals verleden jaar 
ook het geval was, dat uiteindelijk de betalingsbalans van het land 
minder ongunstig is dan het eerst leek, omdat steeds meer goederen 
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op krediet aan het buitenland geleverd worden en de betalingen hier· 
v:oor pas later binnenkomen. 

Toch lijkt het waarschijnlijk, dat de hetalingsbalans ongunstiger is 
dan verleden jaar. Dit is aan twee belangrijke oorzaken te wijten. Ten 
eerste werd de werkelijke stand van zaken, in 1955, verbloemd doordat 
er veel deviezen binnenvloeiden voor Nederlandse effecten, die aan het 
buitenland, vooral aan de Verenigde Staten, werden verkocht. Met 
andere woorden, in 1955 leek het, dat wij meer verdienden dan uit
gaven, omdat wij geregeld wat uit ons spaarbankboekje bij onze in
komsten voegden. Zoiets is natuurlijk slechts schijn en in feite pot
verteren. Ten tweede is onze handelsbalans met de Verenigde Staten 
sterk in ons nadeel. Doordat, als gevolg van de verplichtingen van de 
Marshallhu1p, Nederland genoodzaakt werd, enige jaren geleden, de 
poort voor Amerikaanse goederen open te zetten (de dollarinvoer te 
liberaliseren) is de invoer uit de Verenigde Staten sterk gestegen, 
terwijl onze uitvoer naar de V.S., in 1955, zelfs in waarde terugliep. Het 
gevolg is, dat er een regelmatig deviezenverlies is naar de Verenigde 
Staten. Ook overtreffen de inkomsten uit Nederlandse beleggingen in 
de V.S. niet meer, zoa1s dit vroeger het geval was, de betalingen die in 
steeds grotere mate moeten worden gedaan uit hoofde van de over
dracht naar de V.S. van winsten e.d. van Amerikaanse firma's in 
Nederland. 

De moeilijkheden van onze betalingsbalans vonden hun weerslag in 
het feit dat, op de internationale markt, de Nederlandse gulden in de 
laatste tijd aan verkoopdruk is blootgesteld, waardoor de Nederlandse 
lbank, om de koers van de gulden op peil te houden, deviezen moet 
,gebruiken om guldens in het buitenland te kopen en zodoende de koers 
enigszins te handhaven. Dit wordt mede in de hand gewerkt door het 
feit, dat de Nederlandse invoer, in dit jaar, veel sterker is gestegen dan 
de N ederlandse uitvoer. 

Gaat deze ontwikkeling zo door dan moet dit leiden, zoals de N.R.C. 
op 30 juni jl. constateerde; ofwel tot invoerbeperkingen ofwel tot deva
luatie. Ook ir. Vos, in ,Het Vrije Volk" van 4 juli 1956, acht drastische 
maatregelen nodig, waarvan hij zich echter slechts afvraagt of zij wel 
genomen zullen worden voordat het ,debacle in alle duidelijkheid" 
verschijnt. 

* 
Wat is nude kern van de moeilijkheden? . 
In het binnenland dreigt verdere inflatie. De hoofdoorzaak hiervan, 

evenals in vele andere Westerse Ianden, zijn de opgeschroefde militaire 
uitgaven. Deze putten de staatskas uit niettegenstaande de reeds zeer 
hoge belastingen; zij leiden ook tot kunstmatige uitbreidingen van vele 
ondernemingen en zij tasten de Ievens- en concurrentiepositie van het 
land a;m, omdat dit het kostenpeil verhoogt en de mogelijkheden tot 
vreedzame export vermindert. Het militaire apparaat en de militair€! 
produktie leggen nl. beslag op een steeds grotere hoeveelheid arbeids
krachten, materialen en gelden (waaronder deviezen), die aan de an
dere takken van de economie worden onttrokken. 

Deze ontwikkeling vindt ook in de omringende Ianden plaats en door-
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dat Nederland door de Amerikaanse politiek gedwongen werd het land 
voor· het internationale handels- en geldverkeer open te leggen, wordt 
bet in deze internationale draaikolk meegesleept zonder dat het zich 
afdoende kan verweren. De eerste gevolgtrekking uit de financiele 
il.noeilijkheden is dus dat de bewapeningsuitgaven, in overeenstemming 
met de internationale ontspanning beperkt moeten worden. . 

De tweede gevolgtrekking is wei, dat de Amerikaanse politiek van de 
Iiberalisatie van het goederen- en geldverkeer, die Nederland in de 
afgelopen jaren zo sterk heeft gevolgd, ons land aan allerlei gevaren 
blootstelt, welke reeds nu duidelijk te voorschijn treden. In vele geval
len, trouwens, heeft Nederland vrij eenzijdig de poorten opengezet voor 
de invoer van goederen van Ianden, welke op hun beurt de invoer uit 
Nederland op vele wijzen blijven belemmeren. In dit opzicht dient, 
voor het te laat is, een gezonde nationale politiek te worden gevolgd, 
welke onze volkshuishouding tegen internationale verstoringen be
schermt. Het is vooral dringend nodig de liberalisatie van de invoer uit 
de Verenigde Staten, die ons handen vol harde deviezen kost, sterk in 
te perken. 

Om de inflatie te keren is het echter ook nodig om in het binnenland 
nog bepaalde maatregelen te nemen. In 1955, en ook daarvoor, werden 
allerlei .belastingfaciliteiten verleend aan grote ondernemingen. Deze 
werken ongetwijfeld de inflatie in de hand. Hiertoe behoren bepaalde 
belastingvrijstellingen ingeval van investeringen en ook de verlaging 
van de vennootschapsbelasting. Tevens werd aan de ondernemers be
loofd de vereveningsheffing te Iaten vervallen. 

Ten einde de in:£latie te keren zal de belastingpolitiek van koers die
nen te veranderen. De winsten zullen meer moeten worden belast, 
zodat ook de inflatoire werking, die van onnodige investeringen en 
van overtollige luxe-aankopen uitgaat, verzacht wordt. De regering 
heeft het echter wel moeilijker gemaakt voor een arbeider om een 
bromfiets van 500 gulden te kopen, maar zij doet niets tegen de invoel' 
van absoluut ovel'bodige luxe wagens van 20.000 gulden of de bouw van 
nieuwe bankpaleizen. Integendeel, zij bouwt zelf totaal overbodige en 
zeer kostbare vliegvelden en kazernes en zij schaft zulke ,vervoer
middelen" a an als tanks en straalj agers, waarvan aileen al het onder
houd miljoenen verslindt. 

De vorige regering heeft - dit blijkt nu wei duidelijk - een va
banque politiek bedreven, die tot ernstige financii:He moeilijkheden 
heeft geleid. Men zal ongetwijfeld weer trachten deze financiele moei
lijkheden op de werkers af te schuiven. Daartegen zullen de werkers en 
het gehele volk zich moeten verzetten en eisen, dat vooral ook op dit 
gebied een nieuwe linkse koers wordt ingeslagen. 

A.B. 
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WIJ ZIJN EEN OEEL V~N DE NATIE. 

De grote Franse natuurkundige, Prof. F r e d e r i c 
J o I i o t - C u r i e, werd op het 16e Congres van de 
Franse Communistische Partij in het Partijbestuur 
gekozen. Daar hij wegens ziekte niet aan het congres 
kon deelnemen, schreef hij een brief, die op het congres 
werd voorgelezen: 

Frederic Joliot-Curie wijst op de opstand van de volken tegen het I 
imperialisme, volken die zich niet meer ,als machteloze getuigen van I 
gebeurtenissen beschouwen, die afhankelijk zijn van de willekeur van 
hogere mach ten ... Het bewustzijn dat elk zijn eigen taken en daarmee 
zijn eigen invloed heeft op de loop van de gebeurtenissen is waar
schijnlijk de kenmerkende factor van een echte en onverwoestbare 
beschaving". Het vraagstuk oorlog of vrede wordt niet meer ,uitslui
tend door de macht van minderheden opgeworpen, die er tot nu toe 
onder valse voorwendsels in geslaagd zijn, de volken in een bloedbad 
te storten ondanks de afschuw, die de oorlog iedereen inboezemt. Dank 
zij de internationale actie voor de vrede bestaat er in de wereld een 

.. .brede openbare mening, die niet meer zo gemakkelijk te bedriegen is. 
Ze is reeds een sterke macht, waarmee rekening gehouden moet wor- r 
den, als het om de oplossing van internationale vraagstukken gaat. I 

Een van de gevolgen van deze erkende macht van de mening der 
volken is, dat er in de plaats van de gevaal'\lijke koude oorlog een 
internationale ontspanning is gekomen." 

Frederic J oliot-Curie laat de historische superioriteit zien van het 
socialisme tegenover het kapitalisme. ,In het kapitalistisch stelsel be
vindt zich een mens, die aile mogelijke kwaliteiten bezit, maar het ka
pitalisme dient en zijn voorschriften opvolgt, voortdurend in een toe
stand die hem in het beste geval ertoe zou kunnen brengen een oplos
sing te vinden die voor de grote massa van zijn medeburgers en voor 
zijn land iets minder slecht is. Zijn gedrag hangt in de eerste plaats 
af van het stelsel, niet van zijn kwaliteiten. . 

Daarentegen brengt het socialistische stelsel een mens, die het dient, 
nooit in een dergelijke positie. ·of zijn handelingen iets goeds of iets 
slechts uitrichten, hangt af van zijn kwaliteiten en niet van het stelsel." 

Frederic Joliot-Curie verklaart zijn instemming met de resoluties 
van het XXste Congres van de CPSU en keert zich dan tot de vraag
stukken van de Franse partij. 

* ,In onze partij krijgt men verantwoordelij.ke functies op grond. van 
de dingen die men gedaan heeft, waarbij men als een van de criteria 
voor een verkiezing niet mag vergeten de pra:ktijk van het leidinggeven, 
die onschatbare ervaringen omvat. Daardoor is verklaarbaar, dat over 
het geheel de lijn, waatoe onze partij de besluiten heeft genomen en die 
aangehouden werd, en haar politieke acties ontegenzeggelijk juist zijn 
gebleken. ' 

Het is de plicht van e1ke communist, alles te doen om de ervaringen 
van de partij en haar !eiders nog te verrijken. Dat vereist dat alle strij
ders zo optreden, dat alle beoordelingen, kritieken en voorstellen van de 
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partij-organisaties - de cellen, afdelingen en districten - de leidende 
organen bereiken. Zoals elke wetenschappelijke activiteit vereist het 
vaststellen van de politiek van de partij een nauwkeurige kennis van 
de feiten. Wanneer de kennis van deze beoordelingen, kritieken of voor~ 
stellen ontbreekt, wordt de partij beroofd van de kennis van een deel 
van deze feiten. 

Zelfs als ze onvolledig geformuleerd of slechts gedeeltelijk juist zijn, 
moeten de kritieken of voorstellen met grote aandacht worden gehoord 
en moet men trachten het juiste eruit te halen. En hoe grote W!larde 
hebben niet de kritieken, die een voorstel tot verbetering behelzen! 
Laten wij er ons toch altijd van bewust zijn, dat wij niet over alles met 
kennis van zaken kunnen spreken. De capaciteiten van elk mens zijn 
begrensd, en men moet hem ertoe krijgen zijn kritiek te brengen op 
het gebied, dat hij beheerst. 

Zo vindt binnen de partij een voortdurende dubbele kringloop plaats 
tussen haar basisorganisaties, de massa van haar activisten en de lei~ 

' ding. Hierbij gaat het niet om een permanent doorgeven van besluiten, 
hetgeen deze actie haar hele werkingskracht zou ontnemen. Het gaat 
om een nauwe medewerking van de massa der partijleden aan de uit
werking van de besluiten en aan een voortdurende aanpassing van 
deze besluiten aan de eisen van de dagelijkse praktijk, aan de moeilijk
heden en de successen, die zich voordoen bij hun uitvoering door aile 
partij-organis~ties. De basisorganisaties van de partij hebben niet het 
recht, de Ieiding onkundig te Iaten van hun gedachten en hun kritiek. 
De Ieiding heeft niet het recht, haar activisten tegenover moeilijkheden 
te plaatsen, zonder hen te steunen door ervaringen, zonder hen te 
helpen. 

Het is vaak voorgekomen, dat ik bij het lezen van een tekst, een ver~ 
klaring van het partijbestuur, van het secretariaat of van een partij
leider verbaasd was of mij op het eerste gezicht niet kon verenigen met 
een of ander voorstel. Maar aangezien ik wist in welke omstandigheden 
de verantwoordelijkste kameraden op hun leidende posten waren ge~ 
plaatst, gaf ik deze simplistische en dwaze houding op, die daaruit 
bestond dat ik dit standpunt bij voorbaat bedenkelijk achtte. 

Het was mijn plicht om de beweegredenen te trachten te begrijpen, 
die tot dit standpunt geleid hadden. En wanneer ik dat deed, bleken 
deze besluiten meestal gegrond. Als het mij echter niet gelukte, de aan
leiding te zien, heb ik er steeds met ge'interesseerde en verantwoor~ 
delijke kameraden een openhartige en vruchtbare discussie over ge
voerd. 

Ieder van ons kan dit doen, waarbij hij moet beginnen ·met de dis
cussie in zijn afdeling of zijn district." 

* 
,Het is voor ons heel belangrijk, de miljoenen andere mensen te 

kennen, te weten wat de eerlijke mensen bezighoudt en hoe zij tegen
over ons staan, en hun taal te begrijpen. Wij moeten het vermijden 
door teveel krachttermen, die weinig overtuigend werken, de mensen 
die dichterbij ons komen en die beginnen onze politiek en onze begin
selen te begrijpen, af te stoten. 
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Wij moeten helemaal geen bizondere taal gebruiken. Er is een taal 
en een woordenschat, die voor allen toegankelijk zijn en die door allen 
begrepen worden. 

Terwijl de kritiek van een kameraad voor ons belangrijk is, is het 
kennen van de opmerkingen en de kritiek, die eer lijke mensen ten aan
zien van ons maken, niet minder belangrijk. Als wij deze niet kennen 
lopen wij het gevaar, ons te isoleren en van veel belangrijke kringen 
af te sluiten. Wij zijn geen secte, wij zijn een deel van de natie." 

* 
,Het oordeel van onze tegenstanders over de partijdiscipline luidt, 

dat zij te straf is, en zij beschuldigen haar ervan, dat zij het initiatief 
en het scheppende denken verstikt. Ik ben van mening, dat deze dis- ._J 
cipline noodzakelijk is en een grote kracht is. Maar de uitvoering van 
de besluiten moet niet alleen door discipline tot stand komen, zij ver-
eist dat men het er geheel mee eens is. 

En het kan inderdaad gebeuren, dat men 'in goed vertrouwen' een 
standpunt inneemt, maar men moet het er daarbij helemaal mee eens 
zijn. Men moet bij de uitvoering van een besluit bereiken, dat het han
delen het gevolg is van een zo diepgaande overtuiging, dat het bijna 
lijkt of dit ·besluit door je zelf werd genomen. Daaruit ontstaat entoe
siasme en krachtige prikkels, die tot succes leiden. 

N aar aanleiding van de gebeurtenissen . in vel"band met het 20ste 
Congres hebben vele intellectuelen verklaringen afgelegd en eisen ge
steld, die vaak beledigend zijn. 

'Maak u vrij,' zeggen zij tegen de intellectuelen, die lid van de com
munistische partij zijn, '.bevrijdt u,· al was het maar in een kreet.' 
Waarvan wil men dan, dat wij ons bevrijden? Nog nooit heb ik mij zo 
·vrij gevoeld. 

Welke vrijheid heeft dan de oproep van diegenen te bieden, die meer 
dan tevreden zouden zijn, wanneer zij op deze wijze onenigheid in 
onze rijen konden brengen? 

Als leraar aan de universiteit vergeet tit b.v. bij deze discussies nooit, 
dat minder dan twee procent van de studenten uit de arbeidersklasse 
komt. 

Meer dan iemand anders houden wij van de vrijheid, maar niet van 
die vrijheid die daaruit bestaat, zijn naaste uit te buiten, niet van die 
vrijheid, die het met het kapitalistisch stelsel op een akkoordje weet te 
gooien, maar van die vrijheid, die vrij is van elke huichelarij en elke 
leugen. 

Wij hebben te veel eerbied voor het woord vrijheid om het licht
vaardig te gebruiken. De vrijheid zal veroverd worden door onze ge
zamenlijke inspanningen. Wij streven ernaar een einde te maken aan 
het maatschappelijk onrecht, aan de ellende, de leugen, de vernedering 
en de morele veral"ming, die eigen zijn aan het kapitalistisch stelsel. 
Terwijl wij samen strijden met degenen, die het meest van dit onrecht 
te lijden hebben, zijn wij in staat ons deel ertoe bij te dragen, dat het 
verdwijnt. Onze vrijheid komt voort uit dit bezielde gevoel van, iets 
tot stand te brengen." 
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Nieuwe maatschappelij:ke verschijn:selen 

ter discussie 
I 

Aan bet begin: van de twintigste eeuw beetste bet kapitalistische 
stelsel, schijnbaar onbelemmerd in zijn macht, tot in_ nagenoeg aile 
uithoeken van de aarde. Tbans nemen de landen waar bet kapitalisme 
omvergeworpen is en bet socialistische stelsel zich in: snel tempo ont
wikkelt ruim 25 % van bet aardoppervlak in en leeft 35 % van de 
wereldbevolking onder socialistische verhoudingen. Het socialisme, dat 
zich in de negentiende eeuw van utopie tot wetenscbappelijke theorie 
ontwikkelde, is levende werkelijkheid geworden . 

De wetenschappen, die zich bezig bouden met de bestudering van bet 
maatschappelijk leven, ondervinden van deze gewijzigde verboudingen 
belangrijke invloed. Het naast elkaar bestaan van een: kapitalistisch en 
een socialistisch stelsel maakt bet mogelijk en voor de hand liggend 
vergelijkingen te trekken tussen de ontwikkeling van bet maatschap
pelijk leven onder deze twee stelsels. Bovendien: bet wetenschappelijk 
socialisme werd verrijkt met onschatbare ervaringen en versterkt met 
de bewijskracbt van baar proefondervindelijke toepassing. De discussie 
tussen de aanhangers van de marxistische en de burgerlijke benadering 
van de maatschappelijke vraagstukken is daardoor op een ander niveau 
komen te liggen. 

Dit kwam ook tot uiting op bet internationale sociologencongres dat 
eind augustus in Amsterdam werd gebouden en waar wetenschappelijke 
werkers op bet gebied der maatschappijwetenschappen uit 57 landen 
bijeen waren om van gedachten te wisselen over de vraagstukken die 
samenbangen met de maatscbappelijke veranderingen in de loop van 
de twintigste eeuw, in bet bijzonder op de terreinen van de economische 
structuur, de klasseverboudingen, bet gezinsleven en de opvoeding. 

Sedert bet bestaan van bet socialisme als maatschappelijke werk~lijk
heid, zijn er weinig bijeenkomsten van geleerden op bet terrein van de 
sociale wetenscbappen geweest, waar bet trekken van vergelijkingen 
tussen de ontwikkeling van de twee maatschappelijke stelsels en de 
strijd tussen de marxistische en de burgerlijke methode van bestude
ring van maatscbappelijke verscbijnselen zo onvermijdelijk en onder zo 
duidelijk gewijzigde wereldverboudingen plaats vonden alsop dit inter
nationale sociologencongres. 

De deelneme:rs waren afkomstig uit de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie, uit West-Europa en de volksdemocratiscbe landen, uit 
koloniale en voormalig koloniale gebieden, kortom: uit )anden waar 
uiteenlopende maatscbappelijke vraagstukken de aandacht van de 
sociologen eisen en ook de doeleinden en metboden van bet sociologiscb 
onderzoek belangrijke verschillen vertonen. Gezien de veelomvattend
heid van bet onderwerp, de brede samenstelling van: bet congres en de 
verscbillen in wetenscbappelijk onderzoek, beboeft bet ,geen verbazing 
te wekken, dat er weinig overeenstemming werd bereikt. De,salniette
inin is dit congres in vele opzichten: een nuttige en leerzame gedachte
wisseling geweest. 
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Het is uiteraard niet mogelijk en niet nodig de op dit congres ge
voerde discussies hier uitvoerig te behandelen. Er is echte~ wel alle 
aanleiding tot het plaatsen van enkele notities bij enige hoofdpunten 
van de gevoerde discussies. 

Nieuwe eigendomsverhoudingen 

Een van de fundamentele verschillen tussen het socialisme en het 
kapitalisme schuilt in het feit dat de belangrijke produktiemiddelen -
de grond met zijn rijkdommen, de grote industriele ondernemingen en 
de banken - onder het kapitalistisch stelsel merendeels privaat-bezit 
zijn en onder het socialisme maatschappelijk eigendom. De marxisten 
zijn: van mening dat de opheffing van de prive-eigendom van de voor
naamste produktiemiddelen de sleutel is voor de oplossing van de 
maatschappelijke vraagstukken en tegenstellingen. 

In alle landen waar de socialistische revolutie tot succes leidde, wer
den de kapitalistische eigendom over de belangrijkste produktiemidde
len opgeheven en nieuwe, socialistische eigendomsverhoudingen ge
schapen. De resultaten waartoe dit leidde vormen de doorslaggevende 
argumenten om de superioriteit van het socialistische stelsel hoven het 
kapitalistische aan te tonen. Zij kunnen worden samengevat in enkele 
cijfers betreffende de economische vooruitgang en de stijging van het 
levenspeil van de werkende massa's, cijfers die ogenschijnlijk koud en 
nuchter zijn, maar waarop in wezen de hartverwarmende socialistische 
overtuiging berust dat de mensheid onder het socialisme een stralende 
toekomst tegemoet gaat. De punten waarin men de kenmerkende ver
schillen tussen de kapitalistlsche en de socialistische produktiewijze 
kan s.amenvatten vormen evenzovele theoretische argumenten voor de 
superioriteit van het socialisme. 

In 1913 was de totale industrii:He produktie van Fran:krijk 2,5 maal, 
van Groot-Britannie 4,6 maal en van de Verenigde Staten 14,3 maal zo 
groot als die van Rusland. De Sowjet-Unie, die in haar acht-en-dertig
jarig bestaan niet minder dan achttien jaren: moest besteden aan oorlog 
en herstel van oorlogsschade en dus slechts twintig jaar voor de vreed
zame ontwikkeling van haar economische krachten ter beschikking 
had, bestond het om in deze korte tijd zulke sterk ge'industrialiseerde 
lan:den als Frankrijk en Groot-Britannie ver achter zich te laten en haar 
achterstand ten opzichte van de V.S. belangrijk in te lopen Zij nam 
spoedig de eerste plaats ter wereld in wat betreft het tempo van de 
industriele ontwikkeling: de gemiddelde jaarlijkse toename van de 
industriele produktie in de laatste 25 jaar (de oorlog niet meegerekend), 
die in Frankrijk 2,5 %, in Groot-Britannie 3,5 % en in de V.S. 2,8 % 
bedroeg, bereikte in de Sowjet-Unie het percentage 18:Uiteraard speel
de hierbij de produktie van: machines een doorslaggevende rol; welnu, 
in 1955 was zij 230 maal zo groot als in 1913. In de laatste 26 jaar nam 
de totale industriele produktie van het kapitalistische deel der wereld 
toe met 93 %, die van de Sowjet-Unie echter tot 2000 %. Aileen al het 
feit, dat de eerste centrale voor vreedzaam gebruik van atoomenergie 
ter wereld in de Sowjet-Unie werd gebouwd en in bedrijf gesteld, laat 
zien dat de ontwikkelin:g van het technisch kunnen in het algemeen 
zeker niet bij dat van de verst-ontwikkelde kapitalistische landen is 
achtergebleven. 
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Het stelsel van de gecollectiviseerde landbouw, dat slechts tien jaren 
van vreedzame ontwikkeling heeft gekend, jaren: waarin uitzonderlijk 
gecompliceerde vraagstukken moesten worden onderkend en opgelost, 
bracht verbluffende omwentelingen in de landbouw. Aan de vooravond 
van de collectivisatie bedroeg het aantal in de landbouw werkzame 
tractoren 34.900, dit steeg tot 1.500.000 in 1955. De veranderingen in de 
eigendomsverhoudingen in de landbouw en het succes van de mecha
nisatie maakten het mcigelijk de gedachte aan het ontginnen van 33 mil
joen hectaren braak land te ontwikkelen tot een reeel plan dat uitge
voerd wordt zonder onoverkomelijke moeilijls:heden en de nu reeds 
·aanmerkelijke verhoging van de landbouwproduktie in beslissende 
mate zal opvoeren. 

Deze grootse resultaten van de socialistische economie rekenen gran
dig en defin,itief af met een groat deel van de burgerlijke kritiek op de 
socialistische produktiewijze. De arbeidersklasse van de Sowjet-Unie 
heeft ondubbelzinnig bewezen dat het mogelijk is de economie van het 
land vooruit te brengen zonder kapitalistische winstprikkels, concur
rentie, vrije prijsvorming en ondergeschiktheid van de arbeiders aan de 
eigenaren van de fabrieken, banken, mijnen, cultuurgronden en andere 
produktiemiddelen. Zij heeft afgerekend met het sprbokje dat de 
typisch kapitalistische produktievoorwaarden economisch noodzakelijk, 
onaantastbaar en eeuwig zijn De economische vooruitgang in de socia
listische maatschappij is behaald ondanks het feit dat hij moest worden 
bevochten onder de moeilijkst denkbare omstandigheden, beperkte en 
achterlijke industriele uitrusting, onvoorstelbaar groat gebrek aan 
vakarbeiders en technische kaders, massaal analfabetisme, grate ver
liezen aan mensenlevens en enorme verwoestingen door oorlog en bur
geroorlog, hongersnood, sabotage, geen enkele economische hulp uit 
het buitenland en de voortdurende drei·ging van imperialistische 
interventies. ' 

De economische ontwikkeling in de Sowjet-Unie, China en de volks
democratische landeri toont niet aileen aan dat het verdwijnen van de 
particuliere eigendom van de produktiemiddelen geen belemmering is 
voor economische vooruitgang maar onthult, duidelijker dan ooit in de 
.geschiedenis het geval was, dat de han:dhaving van de kapitalistische 
eigendom de volledige ontplooiing van nieuwe energiebronnen en 
technisch kunnen in de weg staat. 

De vervangin:g van kapitalistische eigendomsverhoudingen door 
socialistische maakte het mogelijk een einde te maken aan de anarchie 
in de produktie en te komen tot planmatig geleide ontwikkeling van de 
economie, waardoor de ongelijkmatigheid in economische ontwikkeling 
van verschillende delen van hetland en belangrijk verlies van grond
stoffen, arbeidskracht en produktievermogen (dat zich onder kapitalis
tische verhoudin:gen vooral gedurende perioden van crises in zulke 
ontstellende proporties vertoont) kan worden opgeheven en voorkomen. 

De nieuwe socialistische eigendomsverhoudingen maken het even
eens mogelijk nieuwe wetenschappelijke inzichten en technieken op 
grate schaal in: de produktie toe te passen. De beruchte verschijnselen 
van fabrieksgeheim en privaat-bezit van wetenschappelijke onderzoe
kingsinstituten onder het kapitalisme zijn immers onder het socialisme 
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verdwenen. Ook de verhouding van de arbeiders tot de invoering van 
betere produktietecbnieken: en andere vormen van verboging van de 
arbeidsproduktiviteit is fundamenteel veranderd. Onder socialistiscbe 
eigendomsverboudill!gen betekent verboging van de arbeidsproduktivi
teit indirect en vaak ook direct verboging van bet levenspeil voor aile 
werkers. Het stille en openlijke verzet tegen de invoering van arbeids
besparende nieuwe metboden, dat in kapitalistiscbe bedrijven vrijwel 
altijd onvermijdelijk is omdat bet verslecbtering van de positie van de 
arbeiders met zicb mee brengt, beeft onder socialistiscbe verboudingen 
.geen enkele reden van bestaan meer. Niets staat economiscbe verbete
ringen in de weg. 

De nieuwe, socialistiscbe eigendomsverboudingen maken bet moge
lijk de internationale economiscbe betrekkingen grondig te wijzigen, 
ze aileen: en uitsluitend te baseren op wederzijds voordeel en economi
scbe bulp met beboud van voiledige politieke en economische onafhan
kelijkheid. Dit komt de economische ontwikkeling van de betrokken 
landen uite!'aard in aile opzicbten ten goede. 

De nieuwe socialistiscbe eigendomsverboudingen en de ontwikkeling 
van de economische krachten van bet land verzekeren stelselmatige 
verhogingen van het levenspeil van de werkende massa's. Iedere ver
andering in: de lonen, iedere verandering in de sociale wetgeving, de 
pensioenen, de vakanties, de werktijden, de bedrijfsinrichtingen enz., 
betekent onder socialistische verhoudingen een verbetering. Tijdens 
het laatste vijfjarenplan is het nationale inkomen in de Sowjet-Unie 
met 68% gestegen, in het thans in uitvoering zijnde vijfjarenplan zal 
het weer met 60 % toenemen. Drie-vierde van het nationaal inkomen 
wordt in de Sowjet-Unie besteed voor de bevrediging van de persoon
lijke behoeften der burgers. De lonen van de industrie-arbeiders stegen 
in het vijfde vijfjarenplan: met 39% en zuilen in het zesde nogmaals met 
30% stijgen. Het totale inkomen van de kolchosboeren steeg in de 
periode van 1940-1955 tot 222% '=n zal in bet zesde vijfjarenplan met 
minstens 40% van het inkomen: van 1955 stijgen. De regelingen van de 
sociale voorzieningen, medische verzorging, pensioenen, huisvesting, 
recreatie-mogelijkheden en vakanties worden voortdurend verbeterd. 
De arbeidstijd wordt aanmerkelijk bekort. 

Hierdoor krijgen de werkers uiteraard meer tijd en materHHe moge
lijkheden voor culturele ontwikkeling en ontspanning. 

De nieuwe socialistische eigendomsverhoudingen maken het mogelijk 
de tegenstellingen die onder het kapitalisme vaak tussen landbouw en 
industrie bestaan en: grate schade aan de economische ontwikkeling en 
bet levenspeil van de werkers zowel in de industrH~le als in de agrari
sche sector toebrengen, op te heffen en de ontwikkeling van de land
bouw met behulp van de industrie planmatig en: op beslissende wijze 
te bevorderen. 

De nieuwe socialistische eigendomsverhoudingen maken planmatig 
geleide produktie in bet belang van: de werkende massa's mogelijk en 
verlossen hen van de gesels van werkloosheid, bestaansonzekerheid, 
gewelddadige conflicten tussen de klassen binnen het eigen land en 
gewapende conflicten die tussen de kapitalistische stat~n ontstaan uit 
economiscbe belangentegenstellingen. 

576 

j 

i 
~-..~-. 

I 
I 
I 
I 

i --

...... 



... 

Dit alles toont de beslissende betekenis aan van het vraagstuk van 
de eigendomsverhoudingen bij de bestudering van het maatschappe-
lijk Ieven. 1 

::
1 

i i. 
Nieuwe wetenschappelijke .discussies 

De wereldhistorische successen van het socialisme, als theorie en als 
bestaand maatschappelijk stelsel, hebben er vanzelfsprekend toe bij
gedragen dat het inzicht in de noodzaak van de afschaffing van het 
particulier bezit van de produktiemiddelen zich op grote schaal ver
breidde. Honderden miljoenen werkers, in de Ianden waar socialistische 
verhoudingen zijn · geschapen, hebben de juistheid ervan ervaren en 
tientallen miljoenen in de kapitalistische wereld werden gesterkt in 
hun socialistische overtuiging en verwachtingen. Ook in de kringen· 
van de beoefenaren van de sociale wetenschappen nam het besef toe, 
dat er een niet te verdedigen tegenstelling bestaat tussen de groei van 
de produktieve krachten in de maatschappij en het privaat bezit van de 
produktiemiddelen, een tegenstelling die de oplossing van de voor
naamste maatschappelijke vraagstukken in: de weg staat. Dit is mede 
aanleiding tot de opleving van de discussies over het karakter der 
eigendomsverhoudingen. 

Het is begrijpelijk dat de theoretische strijd tegen het socialisme zich 
toespitst op de marxistische stelling dat de opheffing van het privaat
bezit over de belangrijke produktiemiddelen de sleutel is voor de op
lossing van de voornaamste maatschappelijke vraagstukken en tegen
stellingen. Dit bleek ook op genoemd sociologencongres, waar de 
discussies over de veranderingen in de eigendomsverhoudingen een 
belangrijke rol speelden en voor het begrip van de besproken maat
schappelijke vraagstukken en de verschillende wetepschappelijke 
methoden van grote betekenis waren. 

Er worden vele methoden toegepast om de conclusie, dat de kapitalis
tische eigendomsverhoudingen moeten worden: opgeheven en door de 
arbeidersklasse door socialistische moeten worden vervangen, te 
ontlopen. 

Het vraagstuk van de eigendom der produktiemiddelen zou een 
ondergeschikt, ja zelfs een onbetekenend vraagstuk zijn geworden, 
omdat de onteigening van de kapitalisten in de huidige fase van de 
technische en maatschappelijke ontwikkeling geen van de problemen 
waarom het gaat zou kunnen oplossen en dus min of meer overbodig 
is geworden. Deze gedachtegang berust op de stelling dater zich binnen 
het kapitalistische stelsel 'revolutionaire omwentelingen' hebben vol
trokken en de marxistische kritiek op het moderne kapitalisme dan 
ook niet meer van toepassing is. 

Een andere opvatting, die de betekenis van het vraagstuk van de 
vervanging van het privaat-bezit der produktiemiddelen door maat
schappelijk' eigendom ontkent, berust op de gedachte dat de ontwik
keling. van 'medezeggenschap' van de arbeiders in het beheer van de 
kapitalistische ondernemingen, de toenemende invloed van de vak
bonden en andere maatschappelijke organisaties en het steeds dieper 
ingrijpen van de staat in het economisch Ieven het kapitalisme wezen
lijk veranderd heeft. 
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Tenslotte wordt in de ontwikkelihg van het verschijnsel van de 
cooperatie en het nationaliseren van belangrijke produktietakken in de 
kapitalistische landen een ontwikkeling gezien die de socialistische 
revolutie overbodig maakt. 

Deze opvattingen komt men niet aileen tegen onder de sociologen, die 
op genoemd congres bijeen waren, maar zij worden ook in ons land 
vaak en hardnekkig verkondigd, in het bijzonder in sociaal-democra
tische kringen. Daarom is het nodig, ondanks het korte bestek van dit 
artikel, hier enkele opmerkingen te maken· over deze 'nieuwe weten
schappelijke inzichten', deze 'wezenlijke, revolutionaire omwentelingen 
binnen het kapitalisme'. 

De revolutie der 'managers' 

Enkele van de meest kenmerkende ontwikkelin:gen van het kapita
listische produktiesysteem in de loop van de twintigste eeuw bestaan 
in de concentratie van de industriele produktie in steeds grotere onder
nemingen, de vorming van monopolistische verenigingen van grote 
o:hdernemers, van trusts, kartels e.d. en de samensmelting van het bank
kapitaal met het kapitaal van de grote industrie, waardoor de kleine 
groep bezitters van dit financierskapitaal de beslissende economische 
macht in de kapitalistische maatschappij uitoefent. De invloed van 
hun beslissingen op het maatschappelijk leven is vaak belangrijker dan 
die van de regeringen en parlementen in de kapitalistische Ianden, 
terwijl zij door economische en personele banden het kapitalistische 
staatsapparaat meer of minder aan zich kunnen ohderwerpen. Een en 
ander bracht ook veranderingen met zich mee in de interne gang van 
zaken in de kapitalistische ondernemingen. 

De adviseur van de Amerikaanse regering en verwoede prediker van 
de oorlog tegen het socialisme Burnham, de Amerikaanse economen 
Berle en Means en hun vele leerlingen in de burgerlijke sociologie en 
economie, hebben op basis van enkele van deze verschijnselen een 
theorie over de maatschappelijke ontwikkeling ontworpen, die meestal 
aangeduid wordt als 'de revolutie der managers'. Zij komt, kort samen
gevat, hier op neer: de aandeelhouders in de kapitalistische onderne
mingen verliezen in toenemende mate hun feitelijk eigendoms-, be
schikkingsrecht, zij staan dit, vrijwillig of gedwon:gen, af aan een kleine 
groep topfunctionarissen, de managers, die daardoor de sleutelposities 
in het economisch Ieven innemen, in feite de maatschappelijke ontwik
keling onder controle hebben: en de nieuwe heersende klasse vormen; 
de toenemende betekenis van de managers, de topfunctionarissen, is een 
onvermijdelijk gevolg van de concentratie van de produktie en het ge
compliceerde karakter van het moderne produktieproces en geldver
keer; het doet zich dan ook zowel onder socialistische eigendomsverhou
dingen als onder kapitalistische voor - onteigening van de aandeel
houders verandert hier niets aan; het feit dat de beslissingen van de 
beheerders van de belangrijkste takken van industrie en het bankwezen 
zulke diep-ingrijpende maatschappelijke · gevolgen kunnen hebben en 
hun verantwoordelijkheid voor het wei en wee van tienduizenden 
kapitaalbezitters en miljoenen werkers enorm is gestegen, dwingt deze 
managers tot planmatige leiding van het economische en: sociale leven 
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en rekening houden met het algemeen, het maatschappelijk, belang. 
De gewezen economische medewerker van ,De Groene Amsterdam

mer", dr. W. J. van de Woestijne, die thans zijn inzichten in het maat
schappelijk gebeuren regelmatig in ,Het Parool" en ·,Vrij Nederland" 
te berde brengt, en de sociale verschijnselen waarvan het hem nuttig 
voorkomt dat zij onder de aan:dacht van de lezers van deze beide bladen 
komen, in de regel commentarieert in de geest van minachting voor 
het wetenschappelijk socialisme en hoge verwachtingen in de sociale 
gevoelens en deskundigheid van de heersende monopolisten, heeft 
vorig jaar in de Groene een populaire uiteenzetting van deze theorie 
gegeven. ,Hun morele verantwoordelijkheid (van de map.agers- G. V.) 
is enorm gestegen en tot publieke verantwoordelijkheid geworden ... 
rechtvaardigheid en moraliteit gaan naast belang een invloed uitoefe
nen ... in de vorige eeuw heerste het absolute winststreven: nog in de 
ondernemingen, thans komt het nog aileen in de leerboeken voor ... 
het is deze geleidelijke vermaatschappelijking van het kapitalisme, die 
de marxistische revolutie van het privaat naar het gemeenschappelijk 
bezit van de produktiemiddelen overbodig en daarmee onmogelijk 
heeft gemaakt". Het zijn woorden die het hart van: ieder aan het kapi
talisme verknocht wezen korte tijd zalig ver"Warmd zullen hebben. 
Korte tijd slechts; Want enig nader onderzoek van de argumenten, 
waarop deze ·Opzienbarende beweringen schijnen te berusten, zal dat
zelfde hart spoedig weer doen: verkillen in de wetenschap dat de 'revo
lutionaire omwentelingen' binnen het kapitalisme allerminst de af
schaffing ervan overbodig maken, maar de noodzaak daarvan des te 
nadrukkelijker onderstrepen. 

Ongetwijfeld is het juist dat de macht van de meeste aandeelhouders 
geen enkele betekenis meer heeft. In de grote ondernemingen voeren de 
beheerders naast een: loonpolitiek een dividendpolitiek, dat wil zeggen 
naast een personeels- een aandeelhouderspolitiek. De kleine aandeel
houder heeft zelfs geen invloed op de bepaling van de hoogte van het 
dividend, maar moet afwachten wat de dividendpolitiek, die ten doel 
heeft zo gunstig mogelijke koersen op de beurs en zo goedkoop mogelijk 
geld te verktijgen, hem zal opleveren. Is daarom echter het bezit van 
aandelen, van eigendomsrechten in kapitalistische ondernemingen, van 
geen betekenis geworden? Allerminst. Diegenen die beschikken over 
die aandelen of die hoeveelheid aandelen die op de aandeelhoudersver
gaderingen de doorslaggevende rol spelen, beslissen over de aanstelling 
van directie en commissarissen:, de dividendpolitiek, de loonpolitiek, 
de marktpolitiek, de investeringspolitiek en welke politiek er nog meer 
in en door de onderneming mag worden gevoerd. Zij zijn de feitelijke 
eigenaars, de overige aandeelhouders zijn niet meer dan verschaffers 
van: risicodragend kapitaal. Verandert het feit dat zij misschen meer 
dan vroeger deskundigen en adviseurs in dienst moeten nemen iets aan 
het feit dat zij, als eigenaars, het beslissingsrecht in handen hebben, 
bijvoorbeeld ten aanzien: van het kiezen van deskundige managers en 
het eventueel ontslaan van deze zelfde managers? 

Ongetwijfeld is het een feit dat de verantwoordelijkheid vari de lei
ders van de grote monopolies en banken voor het maatschappelijk 
welzijn enorm is gestegen. Het is echter niet zozeer de vraag of en in 
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welke mate hun verantwoordelijkheid is toegenomen, maar het gaat er 
om aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn. De eigenaars van 
de kapitalistische bedrijven en banken blijken aileen aan zichzelf ver
antwoording versch1.,1.ldigd te zijn. Geen regering en geen parlement 
kan hen tot verantwoording van hun beleid dwingen, wijzigingen· in dat 

. beleid doorvoeren en hen bij gebleken wanbeleid ontslaan. Dat heeft 
niets te maken met het al dan niet voeren van planmatig geleide econo
mie door de grate monopolies. De vergelijking met de situatie in de 
socialistische Ianden, waar regering en parlement besluiten hoe en 
door wie de industrie en het bankwezen geleid zullen: worden, waar de 
economische ontwikkelingsplannen niet uitsluitend in de vergaderingen 
van de direetie en commissarissen worden besproken maar aan het 
oordeel van het gehele volk worden voorgelegd, dringt zich onmid
dellijk op. 

Zowel de ervaringen van de arbeiders als die van de kapitalisten 
leiden tot andere conclusies omtrent het winststreven: in de kapitalisti
sche ondernemingen dan die van W. J. v. d. Woestijne. Maakt het voor 
een arbeider ell,ig verschil hoe de winst wordt verdeeld tussen kleine 
en: grote aandeelhouders, tussen directie en conimissarissen, tussen 
managers en kapitaalverschaffers, en welke onderscheidingen men ook 
moge maken onder hen, die zonder er voor te werken tach inkomen uit 
de onderneming genieten? Maakt het voor hem enig verschil of de 
aandeelhouders zelf hun dividend kunnen bepalen of dat zij af moeten 
wachten wat de dividendpolitiek van de managers, al dan niet geadvi
seerd door knappe koppen, hun oplevert? Noch de manier waarop, 
noch het resultaat van de verschillende manieren waarop de buit van 
de uitbuiting wordt verdeeld, verandert iets aan het feit, dat de arbei
der wordt uitgebuit en alle vormen van winst worden verkregen door 
een deel van de door de arbeider geleverde prestaties niet te betalen. 

Het feit dat de concurrentie van vele kleine ondernemingen in de 
belangrijkste takken van de produktie is vervangen door de concur
rentie van enige grate monopolies - die elkaar thans met planmatig 
gebruik van de enorme machtsmiddelen waarover zij door de groei van 
hun econ:omisch apparaat en hun toenemende heerschappij over de 
staat beschikken te lijf gaan- heeft niets veranderd aan het feit dat 
de kapitalistische concurrentie verscherpte uitbuiting, stelselmatig be
langrijk verlies aan grondstoffen, arbeidskrachten en produktievermo
gen en het gevaar van crises en oorlogen met zich brengt. 

De mogelijkheid, dat slechts een zeer bijzonder klein aantal mensen 
door de noodzaak van het betrekken van meer deskundigen en andere 
soorten 'managers' is geworden tot een iets minder bizonder klein aantal 
mensen, verandert niets aan het feit dat het beschikkingsrecht over de 
produktiemiddelen in particuliere handen blijft. Het verandert niets 
anders aan de gevolgen daarvan voor de positie van de werkende 
massa's dan dat grotere lagen van de werkende bevolking door de grate 
kapitalisten worden onderdrukt en langs verschillende wegen uitgebuit 
- boeren, middenstanders, intellectuelen en kleine ondernemers. Het 
verandert niets anders aan de pogingen tot onderwerping en uitplun
dering van andere volkeren dan dat deze met geraffineerder methoden 
en grover geweld plaats vinden. Het verandert niets anders aan de voor 
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het kapitalistische produktiesysteem kenmerkende verschijnselen van 
anarchie in de produktie dan: dat deze op grater schaal en met ernstiger 
maatschappelijke gevolgen plaatsvindt. 

Kortom: de ontwikkeling van de concentratie van de produktie en 
de economische macht, met haar bijverschijnselen, veranderen niets 
aan het feit dat het privaatbezit van de prodllktiemiddelen bij de 
huidige ontwikkeling van de produktieve krachten duidelijk een on
maatschappelijk karakter draagt en een steeds funester rem voor de 
maatschappelijke ontwikkeling vormt. Het onderstreept slechts · het 
belang VJln de opheffing van het privaatbezit der produktiemiddelen, 
van: de onteigening der monopolisten, aile van de Woestijnes en Groene 
Amsterdammers ten spijt. 

Beperkingen van de kapitalistische eigendo~srechten 

In het bijzonder in sociaaldemocratische kringen, maar ook door een 
· belangrijk deel der burgerlijke economen en sociologen, wordt her

haaldelijk en met bijzondere nadruk gewezen 'op een aantal beperkin
gen van de rechten van de kapitalisten:. Men verbindt hieraan dan onbe
tamelijk overijld de conclusie dat de kapitalistische eigendomsrechten 
dusdanig beperkt zijn dat men nauwelijks nog van kapitalisme spreken 
mag, dat in ieder geval de marxistische kritiek als verouderd moet 
worden beschouwd en dat zich duidelijke perspectieven hebben ont
wikkeld voor een geleidelijke overgang van de kapitalistische maat
schappij in een socialistische zonder revolutionaire omwent~lingen in 
de eigendomsverhoudingen. 

Deze redenering steunt op een aantal ogenschijnlijk veelbetekenende 
feiten, die echter bij nader inzien tot geheel andere conclusies leiden. 
Er wordt door verkondigers van boven-weergegeven gedachten gewe
zen op het verschijnsel van 'medezeggen.schap van de arbeiders in het 
beheer der kapitalistische ondernemingen' - waarmee dan bedoeld 
worden de instelling van ondernemingsraden, kernen en andere vormen 
van: overleg tussen vertegenwoordigers van de arbeiders en de leiders 
van de onderneming over bepaalde vraagstukken. Vervolgens hecht 
men grate betekenis aan 'de nieuwe maatschappelijke verhoudingen' die 
zouden zijn ontstaan door 'de vaak beslissende invloed' van de vakbon
den en andere maatschappelijke or.ganisaties op het economisch leven. 
(Een theorie, die o.a. door de Amerikaanse econoom Galbraith wordt 
verdedigd). Tenslotte verwijst men naar het toenemend ingrijpen van 
de overheid in het economisch gebeuren. 

Ongetwijfeld zijn in de loop van: de twintigste eeuw, maar ook reeds 
daarvoor, de kapitalisten meer of minder aan banden gelegd door de 
arbeidersklasse. De strijd die door middel van de politieke partijen der 
arbeidersklasse, door middel van vakorganisaties en vele andere soar
ten van belangenverenigingen tegen de kapitalisten werd gevoerd, 
heeft belangrijke successen opgeleverd. De uitbuitingsmogelijkheden 
werden beperkt door bijv. verbod van vrouwen- en kinderarbeid in 
bepaalde bedrijven, verkorting en wettelijk vastleggen van de arbeids-

. tijd, de instelling van arbeidsinspliicties e.d. De stelselmatige verlaging 
van het levenspeil werd vooral door velerlei vormen van loonstrijd 
tegengegaan. Verscherping van uitbuitingsmethoden werd of voor-
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komen of wat betreft de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de 
arbeider verzacht. Betere sociale voorzieningen voor werklozen, ge
pensioneerden en arbeidsongeschikten werden naast vele andere ver
beteringen in de bestaanszekerheid en de positie van de werkende men
sen tot stand gebracht. Kernen en andere instellingen, waarin de arbei
ders vertegenwoordigd zijn, spelen hierbij een meer of minder belang
rijke rol. 

Ongetwijfeld hebben vele kapitalistische staten ook de rechten van 
bepaalde kapitalisten beperkt. Soms als gevolg van de sterkere positie 
die de werkende massa's wisten in te nemen. Hiervan kan inen voor
beelden vinden op het terrein van de wonipgbouw, de gas- en elektri
citeitsvoorzieningen, het transport e.a. Vaak echter was dit het gevolg 
van: de invloed van de heersende monopolies op de overheid. Voorbeel
den hieryan kan men vinden als monopolistische posities bedreigd 
blijken te zijn door buitenlands kapitaal of opkomst van kleinere 
concurrenten in het binnenland. · 

De vraag blijft of deze veranderingen de kapitalistische eigendoms- · 
verhoudingen wezenlijk hebben veranderd. 

Op het sociologencongres moest een zo overtuigd aanhanger van de 
gedachte dat de eigendomsrechten van de kapitalisten in de moderne 
tijd grondig waren aangetast, als de Amerikaanse professor Friedmann, 
evenwel tot de conclusie komerr dat de gevolgen van 'de medezeggen
schap' der arbeiders ,zeer beperkt blijken te zijn voor de machtsver
houdingen in het economisch leven." Nergens in de kapitalistische 
maatschappij vertoont zich het beeld dat 'de medezeggenschap' en de 
invloed van de vakorganisaties zich ook uitbreidt tot die vraagstukken, 
die van beslissend belang zijn voor de gang van zaken in de onderne
ming en de politiek van de onderneming in het economisch leven in 
het algemeen. N ergens heeft zij er toe geleid dat de ondernemers tegen
over de arbeiders verantwoording afleggen van hun: beslissingen -
tenzij men de huichelachtige mededelingen in de reclamefolders waar
mee men arbeidskrachten probeert aan te trekken en de jaarverslagen 
waarmee men kapitaalverschaffers probeert te Iokken, als een verant
woording wil zien. Dat 'de medezeggenschap' in de bovenomschreven 
uitgebreide zin van: het woord iets wezenlijks aan de kapitalistische 
eigendomsverhoudingen heeft veranderd is daarmee tot een willekeu
rige, door geen enkel feit gestaafde, blote bewering geworden. 

Overheidsingrijpen in het economisch gebeuren komt in het moderne 
kapitalisme ongetwijfeld vaker en uitgebreider voor dan in het ver
leden. Zoals wij al schreven, deels als gevolg van: de druk van het volk, 
deels als uitvloeisel van de groeiende macht en de gevoerde politiek 
der grate monopolies. VQOral oorlogsjaren worden door toenemend 
overheidsingrijpen in de kapitalistische economie gekenmerkt. De be
langrijkste vorm van overheidsingrijpen is de nationalisatie van be
paalde ondernemingen en banken of zelfs van gehele bedrijfstakken. 

* 
In een volgend artikel zullen enkel'e aspecten van de gecompliceerde 

vraagstukken van staatsingrijpen in de kapitalistische economie, in het 
bijzonder waar het nationalisatie betreft, vraagstukken die nauw 
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samenhangen met de verschillende wegen naar socialistische omvor
ming van de economie, worden belicht. 

De op het sociologencongres gevoerde discussies over de veranderin
gen in de klasseverhoudingen, het gezinsleven en de opvoeding in de 
socialistische samenleving, waarvoor de in dit artikel besproken ver
anderingen in de eigendomsverhoudingen en ontwikkeling van de 
socialistische economie de grondslag hebben gelegd, kotnen dan even
eens, zij het uiteraard in beperkte mate, ter sprake. 

G.V. 

THO.MAS MANN' 

en de neergang van het kapitalisme 

Het te Moskou verschijnende blad van de Sowjetschrijversbond, de 
'Literatournaja Gazeta', heeft aan een reeks van schrijvers in de wereld 
gevraagd, welk boek van de laatste tijd hun het meest bevallen was. De 
diverse bijdragen, op deze wijze ontvangen, vormen een soort literaire 
R.onde Tafel, en worden ook onder dit hoofd door het Moskouse blad 
gepubliceerd. 

Uit Nederland zond Theun de Vries het navolgend antwoord: 

Ik ben de redacteuren van de Literatoernaja Gazeta zeer erkentelijk voor hun 
uitnodiging, om mee te werken aan uw Literaire Ronde Tafel, hetgeen mij een 
hoogst bruikbaar middel lijkt voor een gesprek tussen de schrijvers van Oost 
en West. 

Met enig leedwezen moet ik bekennen, dat het hoek, hetwelk op mij in de 
laatste tijd de grootste indruk maakte, niet geschreven is door een auteur uit het 
socialistische kamp, al zou ik bedoelde auteur niet gaarne de titel van meester der 
progressieve letterkunde willen onthouden. Ik hedoel de Duitse schrijver Thomas 
Mann, die in 1955 overleed, en zijn ( onvoltooide) roman .,Bekentenissen van de 
oplichter Felix Krull" ( ook in het Nederlands verschenen). Ik bewonder dit hoek 
bijna zonder enige reserve. Als ik niettemin met leedwezen vaststel, dat dit hoek 
mij zozeer bevalt, dan strekt zich dat leedwezen in feite uit tot ons, socialistische 
schrijvers, overal in de wereld, omdat geen van ons zich in de afgelopen jaren in 
staat heeft getoond tot het scheppen van een roman, die in socialistische stijl kan 
wedijveren met de kwaliteiten, die de roman van Thomas Mann vertoont: hehalve· 
een meesterhand in het rangschikken en hehandelen van de stof. zulk een geniale 
wijze om de dingen te zeggen als aileen kan voortkomen uit een scherpe geest die 
veel doorziet, zoveel kennis van de wereld en de mens, zoveel ingetogen liefde 
voor het mensdom in zijn geheel en voor de enkeling. En dan vooral: zoveel 
ironie, die zacht maar met ondubhelzinnig oordeel om de dwaasheden en de mis
drijven lacht. Ja, om de misdrijven ook: want ik voeg hieraan onmiddellijk toe, 
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dat de humor en de, spitsheid van Thomas Mann's laatste roman zonder enige 
twijfel gericht zijn tegen de burgerlijke, tegen de kapitalistische maatschappij. 

Wij socialistische realisten doorlopen een andere literaire school dan Thomas 
Mann in zijn tijd. Wij worden opgevoed in het gevecht tegen de kapitalistische 
samenleving, in de ontmaskering van haar barbaarsheden, in het brandmerken van 
haar misdaden en verwilderingen. Wij hebben geleerd om tegenover zulk een 
maatschappij van vaak aantrekkelijk vermomde gruwel het beeld te stellen van 
een ook door mensen gemaakte, menswaardiger en rechtvaardiger wereld. Wij 
geloven in een beter type mens, wij proberen hem mede op te bouwen, althans wij 
bewijzen door de geschiedenis van de strijd om zulk een boger mensentype te 
beschrijven, welke weg het mensdom naar onze mening zal gaan, wat wij van de 
toekomst verwachten. Onze pen is daarom dikwijls scherp en hard, en ons 
realisme is in menig geval het ontwerpen van zeden~ en milieuschildering met 
zware, ruige penselen, door de kracht en felheid waarvan wij onze tijdgenoten 
willen tonen, dat er in die strijd om een menswaardiger mens nieuwe schoonheid 
geboren wordt. Als kunstenaars zijn wij zelf 'in de maak'. Wij wet en, dat er 
vandaag of morgen een jongere generatie van socialistische schrijvers zal opstaan, 
die ons hoog hoven de schouders zal groeien, zowel wat hun kunstvermogens als 
de volheid van hun gedachten betreft ...-: waardiger vertegenwoordigers van een 
hoger type van samenleving. 

Maar zolang dit niet het geval is, Ieven wij naast een neergaand geslacht van 
burgerlijke schrijvers, en onze kunst is in menig opzicht een antwoord op de 
domme en oppervlakkige problemen (of de afwezigheid van problem en), die zij 
stellen door middel van hun mistroostige heiden en heldinnen en hun vaak mise~ 
rabele Ievens. Wij kunnen van die burgerlijke schrijvers niets meer leren. Maar 
soms is er onder hen een, naar wie wij stilzwijgend luisteren, ·met wie wij om zo 
te zeggen niet disputeren. Wij weten, dat zij op hun zonderlinge, ietwat trieste 
manier de waarheid uitspreken ...- niet de hele waarheid, maar brokstukken er van, 
fragmenten van werkelijkheid, die een dieper bewustzijn verraden omtrent de 
wereld waarin zij (en wij) Ieven. Thomas Mann behoort tot deze groep. Hij is 
een te groot meester, een te sterk kunstenaar om zich neer te leggen bij de afzich
telijke kanten van de burgerlijke samenleving, om het hoofd willoos te buigen voor 
een zinloze bestaanschaos, of om aan de monsterachtige en soms als een nacht~ 
merrie op ons werkende burgerlijke maatschappij te ontsnappen in lege verzinsels. 
Hij wordt door zijn eerlijkheid, zijn democratische zindelijkheid gedreven tot het 
uitbeelden van de misdadige en terzelfdertijd ijdele waardeloosheid van het burger~ 
bestaan. Maar daar trekt hij dan ook de grenslijn, d.w.z.. hij kijkt niet in de 
toekomst als een socialistische realist, die immers ..- door een grotere kennis van 
en vertrouwdheid met de bewegingswetten der maatschappij ...- weet, dat het 
burgerbestaan zal worden afgelost door een bestaan van mensen, in wie een hogere 
solidariteit leeft. Een man als Thomas Mann kijkt naar zijn eigen tijd, de dol
zinnigheden en leugens van die tijd, m'et een pijnlijke geamuseerdheid, die ken~ 
merkend is voor een oud en wijsgerig bewoner van een zeer onvolmaakte wereld, 
en spreekt vervolgens omtrent die wereld een wijsgerig woord uit ... niet genade
loos en vernietigend en met onverhulde vijandschap, maar met een droevig lachje, 
met een zeer zorgvuldig berekende toespelingen en ironische geestigheid. 

Er bestaat een beroemd woord van Marx, dat grote tijdperken en gebeurtenis
sen tweemaal op het schouwtoneel van de geschiedenis verschijnen, de eerste keer 
in het gewaad van de tragedie, de tweede keer ...- v66r het definitieve verdwijnen 
...- onder gelach en zelfspot. Dit is een zeer diepzinnige uitspraak, en in het geval 
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van Thomas Mann vindt ze haar bevestiging voor onze tijd. De eerste werkelijk 
grate burgerlijke schrijver, de Fransman Balzac, ontwikkelde een beeld van het 
kapitalisme in zijn machtige en merendeels tragische geboorte. De romans en 
vertellingen van Thomas Mann bezitten de eigenschap, dat zij de versleten ouder~ 
dam van hetzelfde kapitalisme aan het Iicht brengen, maar dan in de stijl en 
spreekwijze van een uitermate geraffineerde ziel~kunde, die op het eerste gezicht 
mede besmet lijkt met dezelfde kiemen van ontaarding, die in de burgerlijke maat~ 
schappij zelf hun verwoesting aanrichten. Maar als wij nader toezien, begrijpen 
wij, dat Thomas Mann geen mogelijkheid ziet, om deze stervende kapitalistische 
wereld anders te tekenen. Hij kan, als haar criticus, aileen de methode van ver~ 
fijnd sarcasme en spotternij bezigen. Gebonden aan deze burgerlijke maatschappij 
door afkomst en aard, en tegelijk bewust van haar ongeneeslijke verzieking, heeft 
Thomas Mann a.h.w. de morele kracht om alles met een slinkse humor te be~ 
kijken, die zijn verdriet verbergt. · 

Het verhaal van de jeugdige schelm, zwendelaar en cosmopoliet Felix Krull, 
die uit de solide en schijnbaar rechtgeaarde omgeving van zijn Duitse vaderhuis 
door allerlei tussenstadia van glimlachende leugen, elegante zwijnerij, diefstal, 
vleierij, gecamoufleerde brutaliteit en kruiperige omkoopbaarheid tot de ,hoogste 
kringen" weet op te klimmen, is de typische levensgeschiedenis van het kapita~ 
lisme zel£, of veel meer van de bourgeoisie. Dit symbolisch verhaal van carriere 
tot iedere prijs is in het oeuvre van Thomas Mann zo min een roman van wel~ 
berekende onzedelijkheid als zijn roman 'Doctor Faustus' een lofzang op de 
decadente muziek of op het Duitse fascisme zou zijn. Beide romans analyseren 
de burgerlijke beschaving of wat daarvoor doorgaat in het tijdvak van haar 
volslagen verwildering. De teleurstelling van Thomas Mann in het falen van 
deze beschaving is echt; maar hij zet ze niet om in een ylijmende satire - zoals 
een socialistisch realist in zijn plaats gedaan had, gesteld dat er zulk een mees~ 
terlijk satiricus onder de vooruitschrijvende schrijvers van vandaag te vinden was. 

Men kan geen ogenblik vergeten, dat Thomas Mann's visie ieder duidelijk, 
overtuigend beeld van een gezonder toekomstleven ontbeert, omdat het niet zeker 
is, hoe hij de socialistische toekomst ( verstandelijk door hem wei eens als een 
onvermijdbaarheid erkend) zich voorstelt. Schrijvers, die vanuit de overtuiging 
van hun socialistische realisme werken, zijn in dit opzicht verder dan hij; zij 
bezitten, in tegenstelling tot hem, die niet meer doet dan een algemeen beroep op 
het menselijk verstand en de humaniteit, het voordeel van een maatschappelijke 
filosofie, waariri de voorstelling van een nobeler samenleving reeds nu haar gezond~ 
makende invloed doet gelden op hun kunst, hun gedachtenvorming, hun wijze van 
uitdrukken, hun onderwerpen oak. Zij zouden niet kunnen schrijven als Thomas 
Mann, en dat oak niet willen, omdat hun houding ten opzichte van de ongenees~ 
lijke kwalen van het kapitalisme er een is van ondubbelzinnige walging en haat, 
en die kunnen niet worden uitgedrukt door de trieste glimlach van een oud, wijs 
en ontgoocheld mens ... 

Maar, als gevolg van de zonderlinge en onvermijdelijke omstandigheid, dat in 
deze bestaande wereld het oude en het nieuwe onmiddellijk naast elkaar liggen, 
vaak op wonderlijke wijze met elkaar verweven zijn, - een verschijnsel, dat 
uiteraard in de kapitalistische Ianden door de kunstenaars het sterkst wordt ge~ 
voeld, waar zij dag aan dag geconfronteerd worden met de boosheden van het 
stervende systeem, werpt tach een roman als ,De bekentenissen van de oplichter 
Felix Krull" met zijn kwasi~luchtige, oak wei belachelijke schanddaden een merk~ 
waardig Iicht op de bizonderheden van dit sterven. Thomas Mann laat zien, dat 
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de schijnbare perfecti~ van het kapitalisme in de perlode van zijn onafwijsbare 
neergang op niets berust dan op de volmaking van de leugen:, op de bereidheid 
van grote aantallen mensen, om zich te laten beetnemen, bezwendelen en bedrie
gen, en op hun bewq_ndering voor de bedriegers en de zwendelaars, inzonderheid 
wanneer deze poseren als mannen van respectabele moraliteit, die tegelijk over 
een stevig banksaldo beschikken ... Er is onder het kapitalisme geen plaats meer 
voor de nai:eve Don Quichottes: -- ofwel men is een bandiet en gedraagt zich. als 
zodanig, d.w.z. men verliest elk spoor van onschuld, fatsoen en goede bedoelingen, 
of men lrelpt als een gewillig slachtoffer het banditisme in stand houden. Felix 
Krull is een misdadiger, e,n ondanks al zijn trues and holle filosofieen, niet meer 
dan dat'. Maar het is kunst, en grote kunst, om deze verziekte misdadigheid van 
het kapitalisme, wier symbool Felix Krull de oplichter heet, nog onder menselijke 
trekken te kunnen uitbeelden; men moet een groot. schrijVer zijn, om al de cynische 
streken van het kapitalisme te doorzien en tegelijk te laten voelen, dat daarmee 
een tragedie gepaard gaat -- dat het verlies van alle onbedorven menselijkheid op 
zichzelf een vernietigend oordeel is, over een maatschappij, waar de Felix Krulls 
tot de heiden behoren. .· 

Deze diepzinnige en ook wei verwikkelde waarheid, die Thomas Mann heeft 
weten uit te spreken, terwijl hij ons kwasi luchthartig vertelt, tot welke ontspo
ringen zulk een held geraakt, schenkt een bovenmate groot kunstgenot. Oit kunst
genot op zichzelf is weer een mengeling van moreel en aesthetisch genoegen -
een mengeling, die in iedere artistieke waarheid opgesloten is, ook a! bedient zij 
zich dan van een taal en uitdrukkingswijze, die ons socialisten minder vertrouwd 
in de oren klinken. Om die reden zeg ik met leedwezen, dat onze socialistische 
wereld in de laatste jaren niet een werk heeft voortgebracht, dat mij zo tro£ als 
deze ironische ontmaskering van het kapitalisme door de grote Duitse schrijver 
Thomas Mann -- zijn afScheidsgeschenk aan de lezende mensheid. 

Maar deze conclusie heeft op zichzelf weer een conclusie. Wij kunnen feiten 
als deze niet berustend aanvaarden. Socialistische realisten hebben een grote taak 
te volbrengen. Onder de omstandigheden, die nieuwe betrekkingen tussen de 
volken en meer nog tussen de mensen scheppen, onder de omstandigheden waarin 
-- hoe moeizaam dikwijls ook -- een nieuw type mens ontstaande is, moeten wij 
door onvermoeibare arbeid aan ons · zelf en aan de literatuur het meesterschap 
veroveren in ons handwerk, waardoor wij onze denkbeelden en ervaringen met 
deze nieuwe mens minstens zo indrukwekkend moeten weten uit te drukhn als 
Thomas Mann dat deed, toen hij de tragische comedie van de kapitalistische, 
verdorven en tot heengaan veroordeelde maatschappij te hoek stelde. 

Literatoernaja Gazeta, 
21-6-1956 
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ZO WAS BERTOLT BRECHT 

Een jaar geleden was ik vaak in Berlijn. Het hotel waar ik logeerde, 
was vijf minuten van het huis van Brecht af. Brecht voelde zich al een 
hele tijd niet goed. Hij had de beste artsen van Berlijn geraadpleegd, 
specialisten hadden iets aan zijn nieren, iets aan zijn hart gevonden en 
zij schreven hem een behandeling voor, die hij gedisciplineerd volhield. 
Brecht was toen midden in de repetities van zijn stuk ,Het leven van 
Galile'i". Hij moest het werk onderbreken, ging naar zijn huis in 
Bucknow bij Berlijn. Ik ging terug naar Frankrijk zonder hem weer te 
zien, zonder te vermoeden dat hij binnenkort naast Hegel op het oude 
Hugenotenkerkhof zou liggen. 

* 
Wij hadden vijftien jaar geleden in Hollywood met elkaar kennis 

gemaakt, schreven daar samen een draaiboek. Elke ochtend vonden 
wij elkaar .in het huis van een vriendin, waarin Eisenstein had 
gewoond, waar Greta Garbo haar post ontving en Chaplin vaak op 
bezoek kwam. In de enige salon van Hollywood waar de fauteuils 
veelgebruikt en gemakkelijk om te zitten waren, bedachten wij hardop 
ons filmverhaal. Het speelde in Frankrijk in de bevrijdingsoorlog. 

Wij discussieerden heftig, asbakken vol met sigarettenpeukjes ston
den om ons heen. Onze vriendin wou alle bizonderheden weten, elke 
psychologische wending, elk dramatisch accent. 

,Maar deze persoon kent men nog niet," riep zij voor de zoveelste 
keer. ,Hij moet eerst ingeleid worden." 

,We laten hem opkomen als we hem in de handeling nodig hebben," 
antwoordde Brecht; hij trilde van boosheid en kon zich bijna niet 
inhouden. 

,Waarom?" riep zij uit, ,ik vraag waarom?" 
,Omdat het zo is. En nu basta!" riep Brecht. Met zijn sigaar in de 

asbak zette hij er woedend een punt achter. 
Wij werden het altijd eens, en als de hartstochten bedaard waren 

dicteerde ik de nieuwe scene aan de secretaresse. 
,Laten wij vooral geen ogenblik vergeten," zei Brecht, ,dat wij dit 

draaiboek schrijven om het te verkopen." 
' ,Dat is waar," zei onze gastvrouw. ,Men moet aan de producenten 
denken." 

,Ik denk aan hen," zei Brecht deemoedig. 
Ik kon mij hem moeilijk voorstellen naast de kleine en prikkelbare 

Jack Warner of naast de honingzoete Louis D. Mayer, die toen de 
almachtige heerser van de Metro Goldwyn Mayer was. Ik had wei 
gelijk: Niemand wou ons draaiboek hebben, dat voor Hollywood Of te 
realistisch Of te romantisch was. Waarschijnlijk aile twee. 

Wij droegen onze nederlaag met waardigheid, hoewel het altijd een 
tegenslag is als je een niet trekt. Want de film was onze laatste hoop. 
De bep~rkte horizon van Hollywood stortte in. 

* 
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Ik reisde het eerste weg. Brecht slaagde er pas eind 1947 in, de Ver
enigde Staten te verlaten: het was toen voor een anti-fascistische Duit
ser, die naar het door het Rode Leger bezette gebied wilde gaan, niet 
gemakkelijk; de westelijke autoriteiten deden niets om zo'n reis te 
bevorderen. 

Daarentegen deed het ,Comite tegen Onamerikaanse Activiteit" alles 
om Brecht te betrekken in de zaak van de Tien uit Hollywood. Op 
de lijst van de z.g. ,vijandige" getuigen stond Brecht in de tweede 
groep. Hij werd voor de senaatscommissie onder voorzitter Parnell 
Thomas gedaagd, die men later wegens bedrog heeft veroordeeld; het 

+ 

protokol van de getuigeverklaring van Brecht is een van de merkwaar- 1 
digste documenten van deze tijd. Brecht leek op een zooloog, die in de 

1 

handen van apen is geraakt. · " 
Brecht weigerde niet om tegenover de commissie over politiek te 

spreken, maar de kunst interesseerde hem meer. Een zin was voldoende 
voor hem om van onderwerp te veranderen; het geheel bekroonde hij 
met een voordracht over Japans toneel, die de led en van de commissie 
met open mond aanhoorden, voordat zij de orde-verstoorder lieten gaan. -,", 
Brecht maakte van deze gelegenheid gebruik om het eerste vliegtuig 
naar Europa te nemen. Hij verliet de Nieuwe Wereld zoals hij enige 
jaren daarvoor de Oude had verlaten; de geschiedenis herhaalde zich, 
aileen was de tragedie een farce geworden. 

* 
Elke keer dat ik in Berlijn kwam bezocht ik Brecht, en het toeval 

wilde, dat wij vaak samenwerkten. Eerst in de film ,Het lied van de 
rivieren" van Joris Ivens, waarvoor Brecht de liedjes schreef; in 1954 
hadden wij bij deze gelegenheid een merkwaardige ontmoeting met 
Sjostakowitsj, die speciaal uit Moskou was gekomen om de muziek voor 
de film te schrijven. 

In die tijd had de Wener Rosenhiigel besloten om Brecht's l;>lijspel 
,Herr Puntila und sein Knecht Matti" te verfilmen; de auteur stond 
er op, dat ik de bewerking voor de film op mij nam. Net als tien jaar 
geleden in Hollywood gingen wij in zijn woning in de Chausseestrasse 
aan het werk. Brecht was pas verhuisd; de kamer stond vol met boeken
kisten. Door het venster zag men uit op de kleine tuin, de boom waarop 
de vogels zongen en verder naar links het Hugenotenkerkhof. 

,Hegelligt daar begraven," zei Brecht de eerste dag, dat ik daar was. 
Hij verwachtte mij elkE' ochtend om negen uur, geschoren en in zijn 

grijze jekker die tot de hals gesloten was. Wij zaten tegenover elkaar 
en spraken. Het werk ging onder vrolijke opmerkingen verder. Ik weet 
niet meer hoe vrolijk deze opmerkingen waren, maar wij lachten aan 
een stuk door; nooit heb ik in zo'n vrolijke stemming gewerkt. Dikwijls 
onderbrak de telefoon ons. Brecht wachtte even, in de hoop op een 
wonder: een onbekende die de moed verliest en de hoorn neerlegt. Dan 
excuseerde hij zich en ging naar het toestel. Het kon het hoofd van de 
regering zijn of een jonge regisseur uit de provincie, een Nederlandse 
dichter die in Berlijn was verzeild, of Hans Eisler, wiens muziek tot 
een bestanddeel van het werk van Brecht is geworden. Voor al deze 
mensen voelde Brecht zich merkwaardig verantwoordelijk. 

588 

l 
i 

1 
' 



' 

P. v. d. Poll 

Gesprek 

Hoe kan men zijn beminnelijkheid, zijn trouw aan zijn vrienden, zijn 
menselijkheid beschrijven? Hij, die vaak ongelooflijk heftig was, die de 
scherpste eisen aan zijn werk stelde, oefende een buitengewoon geduld 
en was wat zijn persoon betreft ongelooflijk bescheiden. Als hij naar 
iemand luisterde toonde hij een ernst, die ik zelden bij schrijvers heb 
gezien, met uitzondering van Gorki. Het woord ,kameraad" - een 
woord waar hij van hield en dat ik het vaakst in de opdrachten van zijn 
boeken tegenkom - gaf hij zijn ware betekenis. 

WLADIMffi POZNER 
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IDiscussie over vernieuwing organisatievonmen 

Collectiviteit ill! afdelin;gsleiding 

Het is een algemeen verschijnsel, althans in Den Haag, dat vele af
delingen, oak al staat er een behoorlijk aantal leden ingeschreven, een 
zeer beroerd bestaan hebben, en dit komt niet in de laatste plaats door 
de organisatie en hoedanigheid van de ledenvergaderingen. Het politiek 
!even moet versterkt worden en volgens J. K. wordt dit o.a. bereikt door 
het bespreken van de politieke toestand op bestuursvergaderingen, 
werkers- en ledenvergaderingen. Naar mijn mening is dat juist. 

Kam. Rinus Haks zegt hierover *: Politiek leven in een partijafdeling 
:beperkt zich echter niet tot het geven van politieke voorlichting ... enz. 
en doet het daarbij voorkomen also£ J.K. zich uitsluitend hiertoe wil 
beperken, terwijl deze daarentegen ongetwijfeld bedoelt dat deze voor
lichting en discussie over de algemene situatie een van de hoofdpunten, 
om niet te zeggen het hoofdpunt, behoort te zijn om het politieke leven 
in een afd. te versterken. In elk geval is dit mijn mening. Kam. Haks 
ontkent het, maar daarna schrijft hij over de meningswisseling en het 
ontwikkelen van de kritiek: ,Het ontbreken van politiek leven in deze 
zin, brengt in de afdeling de dood in de pot." (pag. 460). 

Hiermee toont hij echter, al is dit misschien ongewild, de juistheid 
aan van het standpunt van J.K., want de doorvoering van onze politiek 
in buurt en bedrijf, zowel bij het leiden van een loonconflict, als bij het 
maken van een bedrijfs- of buurtkrant, het werven van abonnees en de 
gesprekken met de soc.dem., en vele andere werkzaamheden, vereist 
in de allereerste ·plaats van al onze partijleden dat ze weten waarover 
ze praten en weten hoe ze ·moeten discussieren om in aile genoemde 
gevailen het standpunt van ollie partij naar voren te brengen. Hiervoor 
is het noodzakelijk dat aile leden de politieke toestand van a tot z 
kennen, want hierover ,wordt in de eerste plaats gediscussieerd in de 
huiskamerbijeenkomsten met de soc.dem., of bij het winnen van abon
nees of welk voorbeeld we oak nemen. 

De politieke situatie en het partijstandpunt hierover kan men natuur
lijk leren kennen door De Waarheid goed te lezen en P. en C., maar we 
mogen beslist niet zo optimistisch zijn om te verondersteilen, dat aile 
partijleden dat werkelijk doen, oak al is dit eigenlijk een vereiste voor 
elk lid. Vandaar dan oak, dat we ertoe moeten komen het politiek 
gebeuren duidelijk in te leiden en te bediscussieren op aile leden- en 
bestuursvergaderingen. Om er hierbij van overtuigd te zijn, dat de 
discussies op de juiste manier geleid en bea_ntwoord worden, en dat 
er op deze vergaderingen juiste conclusies worden getrokken en juiste 
:besluiten worden genomen, dient er een zeer nauw contact te bestaan 
tussen afd.bestuursleden, instrukteurs en distriktsbestl,mrsleden en die
nen dezen oak voortdurend met elkaar in overleg te treden over de 

"' Zie bet augustusnummer, pag. 457. 
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dagelijkse gebeurtenissen. (Hierbij denk ik vooral aan afdelingen met 
vele nieuwe, ongeschoolde leden). 

Op deze manier wordt dit onderdeel van de ledenvergadering juist 
dat deel van de vergadering, dat de leden, tot bewuste leden maakt -
afgezien natuurlijk van de bewustwording door de dagelijkse klasse
strijd - tot leden die een steeds grotere belangstelling aan de dag gaan 
leggen voor het politiek gebeuren en het leven van de partij. Het maakt 
passieve leden tot actieve leden, doordat ze tot werkende leden worden 
opgevoed en niet min of meer gedwongen worden tot werken, zoals 
maar al te vaak het geval is als de ledenvergadering een soort ,werk
verschaffingsvergadering" is. Juist dit ,werkverschaffen" en het spre
ken over de ,niet-de-deur-uit-te-'krijgen-bergen-werk" schrikt de niet
actieve leden af, want dit werk is ,dood" voor hen en dus ,saai" om 
over te vergaderen. Door de voorlichting en discussie in de vergadering 
gaat dit werk, dat zeer nauw verbonden is met de politieke situatie, 
voor elk lid ,leven" en daagt ieder lid a. h. w. uit om mee te werken. 

Aile leden, passief of actief, vernemen voortZover zij dit dus niet 
weten door eigen werkzaamheden, hoe de totale situatie is in de af
deling, want deze wordt uitvoerig besproken en bediscussieerd, waarbij 
de eventueel nodige kritiek kan losbarsten en dus zeer terecht alle leden 
de verder te volgen werkwijze en te verrichten werkzaamheden be
palen. De bespreking van de partijlijn en de toe te passen methodes in 
de afdeling enz. vinden dus in de ledenvergadering plaats en niet uit
sluitend in de werkersbijeenkomsten, zoals Rinus Haks op pag. 460 
veronderstelt. 

En hoe haalt kam. Haks het in vredesnaam in zijn hoofd te veronder
stellen, dat een collectief van werkers de afd. van zijn leiding berooft? 
Misschien heeft R.H. verkeerd begrepen: wat J.K. bedoelt, of misschien 
heeft J.K. zich niet juist uitgedrukt, in elk geval is er geen sprake van, 
dat in een afdeling als afd. 7 geen afd.bestuur meer zou zijn. Het is 
integendeel z6, dat ernaar gestreefd wordt, en ten dele is dit reeds zo, 
een collectief van werkers te hebben, waarin de bestuursleden de mo
toren zijn, en niet zoals meestal, de enige werkende !eden van een 
afdeling. Juist omdat zij niet meer de enige werkende leden zijn, maar 
de aan het werk leidinggevende !eden, is het wenselijk, ja zelfs nood
zakelijk, dat de bestuursvergaderingen bijgewoond kunnen worden door 
de werkende leden. Het. werk wordt op deze vergaderingen niet maar 
,lukraak" besproken, maar juist naar een werkplan dat bijv. naar voren 
wordt gebrach,t door de pol. seer. van de afdeling of indien het bijv. over 
het werk met de krant gaat, door de persfunctionaris. Hierbij is dus 
wei degelijk sprake van persoonlijke verantwoordelijkheid, ja zelfs zo 
sterk, dltt het onmiddellijk opvalt als een bestuurslid als ,motor" faalt. 
Hier kan dan direct ingegrepen worden en de gemaakte fouten worden 
hersteld, evt. een bestuurslid worden vervangen, welke beslissing voor 
definitieve goedkeuring aan de minstens om de 5 weken te houden 
ledenvergadering wordt voorgelegd. Dat dus ,de ledenvergadering de 
enige beslissende bijeenkomst van partijgenoten uit een afdeling is", is 
een van de weinige punten waarop R.H. en ondergetekende het vol
komen eens zijn, ofschoon deze zin in het artikel van Rinus Haks mij 
een oase lijkt in een woestijn van onwerkelijkheden. 
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Het is juist, met de partijgenoten afzonderlijk in de sfeer van het 
pevsoonlijk gesprek, na te gaan op welke wijze hij zijn steentje bij kan 
dragen in de werkzaamheden, maar R.H. bedoelt bier met ,na de leden
vergadering" toch zeker niet nog dezelfde avond? Het is m.i. het beste, 
dit persoonlijke gesprek te houden met 1 of liever 2 bestuursleden bij 
de betreffende pg. thuis. Ditzelfde kan trouwens ook gebeuren bij ka
meraden die geen ledenvergaderingen bezoeken. Hierbij kunnen we 
overigens niet verwachten dat het betreffende lid inderdaad zal gaan 
meewerken. 

lk geloof, dat ik met het noemen van het collectief van werkers 
voldoende heb aangetoond, dat er geen sprake is van een ,onderling 
werkverdelen" zoals Rinus Haks dat beschrijft; dat ik voldoende heb 
aangetoond, dat er geen sprake is van het scheppen van meer passieve 
leden of van een niet voldoende bespreken van de afd.werkzaamheden 
in de ledenvergadering, maar juist het tegendeel. 

Ook meen ik voldoende te hebben aangetoond, dat het een misver
stand is te denken, dat de ledenvergadering vervangen wordt door 
bijeenkomsten van werkers en dat daarentegen de ma.nier van werken 
zoals hierboven beschreven is, een methode is, waarbij de grootst
mogelijke collectiviteit in het werk tot stand komt, dat het een goede 
methode is om te voorkomen, dat er ,op eigen houtje belangrijke be
sluiten door kameraden worden genomen buiten de leiding om", en 
dat deze methode een juiste methode is om zoveel mogelijk leden tot 
bewuste en dus actieve leden te maken, die voor geen moeilijkheid meer 
terugdeinzen, wat absoluut een op hager peil staand. afdelingsleven 
tot resultaat heeft. 

H. v. D. 

Over het afdelingsleven in onze partijl 

Het is niet eenvoudig, in te gaan op het artikel van Rinus Haks in 
P. en C. van augustus 1956. In dit artikel over het werken in de partij
afdelingen staat eigenlijk niets wat op zichzelf onjuist is. Het bevat 
een groat aantal waarheden, die ook in Politiek en Cultuur al eens 
eerder werden vermeld. Het is ongetwijfeld na langdurige overdenkin
gen geschreven, want er is om zo te zeggen niets vergeten te behan
delen. En tach is het m.i. niet goed. 

Het draagt er niet toe bij de partijafdelingen, welke daarin zijn 
geraakt, uit de verstarring te halen, omdat m.i. dit artikel de som 
vormt van het aangeven van werkmethoden, die niet afgestemd zijn 
op het werkelijke leven en daarom tot verstarring moeten lijden. 

J e krijgt bij het lezen van het artikel de indruk, dat pgt. Haks overal 
een recept voor heeft, dat past in het totale schema dat voor de partij
afdelingen wordt uitgeknobbeld. De vraag dient echter gesteld, of op 
deze wijze niet het zelfstandig overdenken en het daaruit voortvloeien
de haridelen wordt beperkt? Komt dit niet al vrij duidelijk tot uit-
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drukking in situaties,,.die wij thans in verschillende afdelingen aantref
fen? Veel te veel wordt van ,alles geregeld" zonder dat het iets van 
de afdelingen zelf is, bijvoorbeeld het geven van filmvoorstellingen, 
net houden van openbare vergaderingen of het houden van leden
vergaderingen. 

De districtsbesturen krijgen van de landelijke leiding bijvoorbeeld 
vier tourneefilms op, die gedurende het winte!'seizoen moeten worden 
'Vertoond, met de tijd dat ze beschikbaar zijn. De districtsbesturen geven 
dit weer door aan de afdelingen, waarbij we al zover gevorderd zijn in 
het ,helpen" dat deze ook in vele gevallen de zalen vastleggen. 

Los van het feit, dat deze gang van zaken met zich meebrengt dat 
de partijafdelingen in wezen geen keuze hebben welke film er zal 
draaien en op welk moment, stimuleert dit ook niet, dat de afdelingen 
zich inspannen bij het opstellen van winterprogramma's of eventueel 
andere plannen. Is het in wezen met het houden van openbare ver
gaderingen anders? Met het organiseren van ledenvergaderingen zijn 
wij ook niet benauwd om schematisch aan te geven, in welke vastgestel
de periodes deze di.enen plaats te vinden. 

In vele gevallen is het resultaat van deze werkmethode dat formeel 
;filmbijeenkomsten plaatsvinden, formeeL een openbare vergadering 
wordt georganiseerd, formeel ledenvergaderingen worden gehouden, 
zonder dat zij het- resultaat zijn van een aangekweekte behoefte in de 
betreffende eenheid van de partij. Ret verloop van vele bijeenkomsten 
is dan oak niet direct gunstig te noemen. 

Pgt Haks spreekt in zijn artikel over· het veranderen van onze 
orientering en hij wijst erop dat dit in bepaalde afdelingen ,de gehele 
ingesteldheid tegenover ons werk betreft". Dit is ongetwijfeld juist, 
maar ik betwijfel of wij de partij helpen door als voorbeeld aan te 

-halen de wijze, waarop voor onze financiele campagne wordt gewerkt 
en hierbij het advies te geven buiten de partij te gaan. De vraag dient 
gesteld en beantwoord te worden: Hoe komt het, dat de financiele 
acties, dat haast al onze activiteiten zich intern richten? Is dit zonder 
meer onwil van onze mensen om naar buiten te werken? Want hoeveel 
malen hebben wij verscheidene van deze grate waarheden conferentie 
na conferentie vastgesteld! En toch vreet het nag steeds verder door. 

Hier ligt een van de problemen, waarover wij in de partij de dis
cussie los moeten maken. Deze taaie, haast niet te verplaatsen, naar 
binnen gerichte activiteit vindt zijn oorzaak in het sectarisme, waar
mede de partij behept is. Oak dit stelden wij bij herhaling vast. Maar is 
niet een voorwaarde om hieraan een einde te maken, op te houden als 
een secte te werken, o.a. door meer deel te nemen aan het maatschap
.pelijke werk, dat in tal van belangenorganisaties, welke door het volk 
zijn gevormd, wordt bedreven? De vraag dient te worden gesteld of wij 
de aanduiding belangenorganisatie in de afgelopen jaren niet te zeer 
1beperkt hebben tot die organisaties, waarvan vele communisten en 
met de communisten sympathiserenden, lid zijn. Een t e groat deel 
van onze activiteit beperkt zich tot het werken in deze organisaties, 
waar we grotendeels met gelijk gerichte mensen te maken hebben. 

Velen van onze leden hebben zich hierdoor een rechtlijnige wijze van 
discussieren eigen gemaakt, waaraan iedere soepelheid ontbreekt. Ont-
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breekt, omdat zij in het organisatieleven te weinig de geestelijke degens 
met andersdenkenden behoeven te kruisen. 

De vraag is gewettigd of wij ons zodoende niet teveel van grate delen 
der bevolking hebben geisoleerd. Of tevens door deze orientatie niet 
teveel belangrijke organisaties van de massa verstoken zijn gebleven 
van de kennis en de ervaring, die vele communisten zich op verschil
lende gebieden hebben eigen gemaakt. 

De consekwentie hiervan is, dat de tbevolking ons niet daar terug
vindt en leert waarderen, waar anderen voor hen resultaten weten te 
bereiken - hoe klein deze ook zijn. 

Velen van ons zijn geneigd te zeggen: ,Die anderen (P.v.d.A., christe
lijke en katholieke partijen) doen niets! Zij houden bijna geen openbare 
vergaderingen, geen filmtournee's. Zij colporteren niet, enz. Kortom, zij 
doen heel weinig!" . 

Dit is nu juist een grate vergissing. 
V ele leden van deze groepen werken n.l. in sterke mate in de diverse 

belangenorganisaties, winnen de sympathie omdat zij voor dat betref
fende deel van de bevolking iets doen! N atuurlijk gaan onze doelstel
lingen verder, dan die van velen, die op deze terreinen werkzaam zijn, 
maar wij bereiken ons doel moeilijker als wij deze noodzakelijke schakel 
overslaan. 

* 
Wij dienen ons daar m.i. in de voorbereiding van ons 18e Congres, op 

het gebied van de partijorganisatie, vooral hezig te houden met dit 
probleem: 

Hoe komen wij tot uitvoering van deze beide dingen, namelijk onze 
maatschappelijke taak, door deel te nemen aan de werkzaarnheden in 
de belangenorganisaties van de massa, en de politieke arbeid, welke 
wij als communisten, die een verderliggend doel nastreven, hebben te 
verrichten? 

Naar mijn mening moeten hiervoor organisatievormen worden over
dacht en geschapen. En dan kan in de ene afdeling een werkersvergade
ring en daarna een ledenvergadering, in een andere afdeling een be
stuursvergadering en daarna een ledenvergadering het nuttigste zijn. 
Dat is van minder belang. Dat kan en zal ongetwijfeld in afd. A. anders 
liggen als in afd. B. Daar is niet eenzelfde recept voor iedere afd. voor 
te geven. Als de ledenvergadering maar centraal wordt gesteld! 

Er zijn meer van die voorbeelden in het artikel, waar het er onnodig 
dik wordt opgelegd en de zaken ingewikkelder worden voorgesteld als 
nodig is. 

Pgt. Haks haalt b.v. onderaan op pag. 460 aan, hoe in de verkiezings
campagne vele niet-werkers door afdelingsleidingen werden aangetrok
ken om manifesten en krariten te verspreiden, iets wat niet. bij deze 
verkiezingscarnpagne voor het eerst gebeurde. 

Nu is dit vanzelfsprekend goed en nuttig, maar om het nu als bewijs
voering te gebruiken van de uitvoerige motivering, hoe een goed
werkend afdelingsbestuur er uit ziet, is m.i. wel erg goedkoop en weinig 
overtuigend. 

* 
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Ons streven zal er ongetwijfeld in de komende periode o.a. op gericht 
zijn een vereenvoudiging in onze partijorganisatie na te . streven. De 
discussiegrondslag van het 18e Congres .biedt althans de partij daarvoor 
aile mogelijkheden. 

Het lijkt me nuttig dit ook te betrachten bij het behandelen van 
organisatievraagstukken in onze organen. 

Een discussie in augustus 1956 moet er vooral op het gebied van de 
partijorganisatie toe bijdragen om deze op basis van de hedendaagse 
verhoudingen vooruit te brengen. Het artikel van pgt. Haks beant
woordt m.i. daaraan onvoldoende. 

WIMMANS 

Breng de kritiek op hoger peil 

Met· veel interesse ben ik de lezing begonnen van het artikel van 
pgt. Rinus Haks ,Breng afdelingsleven op hoger peil", in het augustus
nummer van dit tijdschrift. 

Toen ik het had uitgelezen heb ik me afgevraagd wat willen Rinu.s 
Haks en de redactie van P. en C. met dit artikel bereiken? Als het de 
bedoeling is kritiek los te maken op het artikel, dan geloof ik wel dat 
men daarin zal slagen. Als bijdrage tot verhoging van het inzicht van 
onze kaders kan ik het minder bewonderen. 

Voor zover ik het kan beoordelen bevat de betreffende bijdrage geen 
principiele fouten. Wel bevat het m.i. een serie algemeenheden, die we 
de afgelopen 10 jaren wel meer verkondigd hebben, doch die ons in 
feite ,_ getuige de noodzaak van de verandering van de partijstructuur 
- niets verder hebben geholpen. 

Dat onze partij een strijdorganisatie is, die de eenheid van socialisten 
en communisten in het middelpunt van haar strijd heeft staan en dat 
daarop dus alle werkzaamheden van onze partij-afdelingen gericht 
moeten worden zal niemand ontkenn:en. 

Dat voor het bereiken van het hierboven vermelde doel ons werk 
naar buiten gericht moet zijn, waarbij de afdelingen door districts-
leidingen en partijbestuur geholpen moeten worden, is evenzeer juist. 

Zo staan er in dit artikel meer waarheden, die m.i. echter juist door 
hun algemeenheid geen ebkele concrete hulp betekenen voor het op 
hager peil brengen van· het afdelingsleven. 

Het probleem is m.i. niet zozeer het aangeven van wat een goed 
werkende afdeling van onze partij eigenlijk moet doen (dat is het uit
voeren van onze partijpolitiek en die is juist en bekend), dan wel het 
aangeven hoe dat moet worden aangepakt. Hoe en waar nieuwe leden 
gewonnen moeten worden; hoe de contacten met sociaal-democraten in 
de afdeling gelegd ~nnen worden; hoe men: de partij in een plaats of 
buurt algemeen bekend en vertrouwenwekkend kan maken enz. enz. 

Daarbij is m.i. beslissend: hoe kom je tot meer activisten in de 
afdeling; hoe krijg je in de afdeling een goed bestuur enz. 
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N aar mijn mening is het artikel van pgt Haks te veel gebaseerd op 
een afdeling die over een ..bestuur beschikt. Maar Rinus weet net zo 
goed als ik, dat er heel wat afdelingen zijn die niet eens een bestuur 
hebben, terwijl een ander gedeelte wel op papier een bestuur, maar 
niet in de praktijk een leiding en een zeer gering aantal activisten 
heeft. Ik vrees, dat de kameraden, en dat zijn er heel wat, die in derge
lijke omstandigheden verkeren, weinig zullen hebben aan de ongetwij
feld goed bedoelde opmerkingen en stellingen van pgt Haks. 

In dit verband een aantal opmerkingen naar aanleiding van de 
manier, waarop pgt Haks gemeend heeft de opmerkingen van pgt Kn. 
te moeten behandelen. 

* 
Vooraf moet ik zeggen, dat ik die brief van Kn. aan de redactie van 

P. en C. niet heb gelezen. Het is me echter wel bekend wat hij in die 
Laakkwartierafdelingen in den Haag heeft tot stand gebracht. Pgt Haks 
weet dat oak. Niet aileen uit die brief, oak uit ervaring. 

Welnu, wat is er in die afdelingen: gebeurd? 
Pgt Kn. werd ruim een jaar geleden door het Haagse_ districtsbestuur 

ingezet als instructeur in afdeling 8. Dit is een buurt waar bonafide 
bedrijfsarbeiders wonen. Voor en na de oorlog was het een bolwerk van 
de sociaal-democratie. In de eerste jaren na de oorlog hadden wij er 
een bloeiende afdeling. De laatste jaren was het echter de dood in de 
pot. Een bestuur was er niet. Ledenvergaderingen werden door hooguit 
5 kameraden bezocht. De districtsleiding had er al verschillende in
structeurs ingezet, die allen hun tanden op afdeling 8 hadden stuk 
gebeten. 

Toen pgt Kn. er drie maanden aan de gang was werden regelmatig 
ledenvergaderingen gehouden, die door 20-25 leden wetden bezocht. 
Ieclere vrijdagavond gingen 10 colporteurs met De Waarheid op stap. 
De werving van nieuwe partijleden: werd begonnen. 

Toen pgt Kn. een half jaar in de afdeling had gezeten was het ledental 
praktisch verdubbeld; De Waarheid boekte van maand tot maand netto 
abonneewinst. In een buurtgebouw werd·een openbare feestavond voor 
buurtbewoners gegeven die door een tweehonderdtal mensen werd 
bezocht. Op de feestavond werden 7 nieuwe leden ingeschreven. 

In de partijafdeling was een opgewekte geest ontstaan, de saamhorig
heid nam met de dag toe~ Kortom er was leven in de brouwerij '' 
gekomen. 

Nadat pgt Kn. in een half jaar afdeling 8 van een doodse woestenij 
tot leven had gebracht werd hij als instructeur ingezet in afdeling 7, 
een soortgelijke Laakkwartierafdeling. In afdeling 8 liet hij een wer
kend afdelingsbestuur achter. De secretaris daarvan werd zelfs een 
half jaar daarna uit de afdeling gehaald en als instructeur in een andere 
afdeling ingezet. Onder een nieuwe secretaris draait afdeling 8 nag 
steeds door. 

In afdeling 7 herhaalde zich wat daarvoor in afdeling 8 was geschied. 
Om een enkel voorbeeld te noemen. Vijf maanden nadat pgt Kn. in deze 
,hopeloze" afdeling (oak daar was nag geen enkele instructeur ge
slaagd) was ingezet gingen er op een vrijdagavond in de verkiezings
campagne niet minder dan 20 colporteurs met De Waarheid op stap. 
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(De foto van deze groep heeft nog in de krant gestaan.) Dat wil zeggen 
dat 30-35 % van onze leden met de krant in de hand naar de massa 
trok. Ledenvergaderingen werden regelmatig door 35-50% van de 
leden bezocht. 

Natuurlijk is kam. Kn. geen wondermens en zal hij beslist, evenals 
wij allemaal, zijn fouten hebben. Maar opmerkelijk is, dat de afdelingen 
waar hij werd ingezet, zorgden voor: 'aanzienlijke ledenwinst, een 
groeiend aantal abonnees op onze krant, een bezoek van 30-50% der 
leden aan regelmatig gehouden ledenvergaderingen en een - zij het 
dan voornamelijk aileen nog op propagandistisch gebied- naar buiten 
optreden van onze partij, in alle openbaarheid. 

Ik ben van mening, dat dit een aantal resultaten zijn, die wanneer ze 
door al onze partijafdelingen bereikt zouden zijn in het afgelopen jaar, 
onze partij al een stuk verder gebracht hadden dan we nu zijn. 

Een van de redenen die hiertoe hebben geleid is m.i. het optreden 
van de instructeur, d.w.z. de werkmethode van kam. Kn. Hoe was die? 

Hij is niet begonnen met het tegenover de passieve leden verkondigen 
van waarheden als koeien, maar hij heeft eerst gezorgd dat hij alle 
leden van de afdeling, waar hij werd ingezet leerde kennen. Hij zocht 
al deze makkers stuk voor stuk op en liet ze vertellen waarom ze passief 
waren; waarom ze niet naar een ledenvergadering kwamen; wat hun 
mening was over de politiek van onze partij; waarom het naar hun 
mening in de afdeling zo slecht draaide enz. enz. 

Na deze ,inventarisatie" ging hij met een aantal kameraden- die hij 
voorlopig als de besten beschouwde- opnieuw praten. Bracht ophelde
ring waar wanbegJip aanwezig was; zorgde er voor dat oude koeien uit 
de sloot in het abatoir terecht kwamen en maakte waar mogelijk af
spraken voor het gaan aanpakken van een bepaald stuk werk. Voorop 
stond hierbij het werk met de krant, d.w.z. de huis-aan-huis-colportage. 

En bij die werkzaamheden ging hij zelf voorop, terwijl na afloop met 
de kameraden, die aan het werk hadden deelgenomen de resultaten 
werden bsproken en afspraken gemaakt voor de komende week. Hij 
decreteerde dus niet aileen, maar was haantje de voorste als de handen 
uit de mouwen gestoken moesten worden:. Uit het zich - mede door het 
bereiken van resultaten- uitbreidend aantal activisten werd na ver
loop van tijd op een ledenvergadering een bestuur gekozen, bestaande 
uit de beste activisten:. 

Natuurlijk is bovenstaand relaas verre van volledig, maar ik hoop er 
toch in geslaagd te zijn enigzins een indruk te hebben gegeven van hoe 
pgt Kn. in die ,dode" afdelingen te werk is gegaan. Het leek me nuttig 
om dit in grote lijnen uiteen te zetten, om dat dit in het artikel van 
pgt Haks- dat tach geschreven is naar aanleiding van de werkzaam
heden in die Laakkwartierafdelingen- ontbrak en omdat het dan voor 
de meeste lezers van P. en C. moeilijk zal zijn een juist oordeel te vellen. 

Een van de punten waarop pgt Haks nogal kritiek brengt is het feit, 
dat in het Laakkwartier de rol van het afdelingsbestuur als het ware 
vervangen zou zijn door een soort van werkerscollectief, waaraan nu 
eens deze, dan weer andere kameraden hebben deelgenomen. Ik geloof 
niet, dat dit een beslissend vraagstuk is, maar dat het uitgangspunt 
moet zijn, welke resultaten worden in een. afdeling bereikt bij het ten 
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uitvoer leggen: van de partijpolitiek en het vervullen der taken. In dat 
verband maken de afdelingen in het Laakkwartier als we ze met de 
afdelingen in het algemeen vergelijken geen slecht figuur. Ik meen 
daarom dat het de moeite waard is om ernstig nate gaan of hun werk
methode, waaronder ik dan ook het leiden van de afdeling reken, meer 
of minder activiteit heeft opgewekt, d.w.z. meer· of minder leden in 
het partijleven en de activiteit heeft betrokken. Een tweede vraagstuk 
is dan of die partijactiviteit de juiste is geweest. Of die naar buiten of 
naar binnen was gericht. Maar in dit opzicht zullen de Laakkwartier
afdelingen het er beslist niet slechter hebben afgebracht dan het meren
deel der partijafdelingen. Ik ben het daarom niet eens met de marrier 
waarop pgt Haks meent kritiek te moeten brengen op het werk van onze 
kameraden in: die afdelingen. Vooral niet omdat zijn methode bestaat 
uit het praktisch onvermeld Iaten van de positieve resultaten, die deze 
afdelingen hebben bereikt en het aileen maar kritiek brengen op dat
gene wat naar zijn men:ing onjuist is. Ik vind een dergelijke methode 
van kritiek brengen niet eerlijk tegenover hen waarop de kritiek wordt 
gebracht, terwijl het naar mijn overtuiging ook weinig leerzaam is voor 
de kaders, die P. en C. lezen. 

Juist omdat we onze gehele organisatievorm op de helling zetten, om 
te bereiken, dat we sneller, beter en gemakkelijker onze juiste partij
politiek kunnen verwezenlijken, lijkt het me gewenst de ervaringen 
van de partijgenoten in de Haagse Laakkwartierafdelingen serieus te 
onderzoeken. Hiermee bedoel ik: 
1) de lezers van P. en C. grondig te informeren - het beste zou m.i. 

zijn dit door een van de betreffende kameraden zelf te laten doen 
- over de in deze afdelingen gevolgde organisatiemethode; 

2) dat ook de positieve kanten van die werkmethode door een even
tuele criticus volledig zullen worden belicht, opdat ook andere af
delingen daarmee hun voordeel kunnen doen. 

3) dat op een kameraadschappelijke marrier wordt duidelijk gemaakt 
wat onjuist is aan die werkmethode- en dat zal dan m.i. uitsluitend 
principiele zaken moeten: betreffen- en hoe door anders te werken 
nog betere resultaten bereikt kunnen worden. 

Ik meen dat onze partij recht heeft op een dergelijke, grondige be
handeling van dit zeer belangrijke vraagstuk. 

Ik ben me ervan bewust, dat die Laakkwartierafdelingen nog lang 
niet zo werken, zoals we dat ons in: de discussie-grondslag voor het 18e 
Congres ten doel stellen. Wel meen ik echter dat zij in het afgelopen 
jaar erin geslaagd zijn op een aantal zeer beHmgrijke punten (leden
winst, deelname aan: ledenvergaderingen, percentage activisten, uit~ 
breiding abonneetal krant) prestaties te bereiken, die vrij gunstig af
steken bij het merendeel van o:rize afdelingen. · Dat zij als het ware 
aantonen dater veel meer partijleven kan zijn dan nu het geval is. Juist 
daarom dienen we m.i. hun organisatie- d.w.z. werkmethode- ernstig 
te onderzoeken. En dat nu miste ik in het artikel van pgt Haks, dat 
toch geschreven is :>>.aar aanleiding van een brief over hun werkme
thoden. Hierdoor heeft het artikel naar mijn mening een zeer geringe 
positieve waarde als bijdrage tot de verbetering van het afdelingsleven. 

J. DE LOUW 
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Uitgaan van werkelij;kheid, 

niet van; wenselij.kheid 

In het augustusnummer van P. en C. beantwoordt p.g. Rinus Haks een 
brief van p.g. J. K uit Den Haag, waarin laatstgenoemde over de voor
uitgang van de partijwerkzaamheden in twee Haagse buurtafdelingen 
schrijft. Over dit antwoord van p.g. Haks wil ik graag enige opmerkin
gen maken. 

Als ik het goed begrepen heb, dan: heeft onze Haagse p.g. J. K. een 
uiteenzetting gegeven over de vorderingen van de afdelingen uit het 
Laakkwartier waarna hij de vraag stelt hoe de afdelingsleidingen ver
der kunnen komen. P.g. J. K. schreef, dat in afdeling 8 in acht maanden 
het ledental met 35 partijgenoten steeg en dat in afdeling 7 een derge
lijke ontwikkeling is vast te stellen. Bovendien is het aantal werkers in 
de afdelingen aanzienlijk toegenomen. 

Uitgangspunt van p.g. J. K. is: Dit hebben wij bereikt, maar verder 
komen wij niet. Daarom moeten nieuwe opvattingen en beginselen voor 
het leiding geven aan afdelingen in onze partij worden uitgewerkt, 
steunende op meer politiek leven, d.w.z. meer politieke opklaring. 

Lezen wij nu het antwoord van p.g. Haks, dan kan ik mij niet aan 
de indruk onttrekkEm, da(volgens p.g. Haks genoemde Haagse afdelin
gen geheel op de verkeerde weg zouden zijn. Hetgeen enigszins ver
wonderlijk is, gezien de goede resultaten van de Haagse afdelingen 7 
en 8, ook voor zover ik mij dat herinner, bij de laatst gehouden 
ver kiezingen. 

In dit verband heb ik mij afgevraagd waarom p.g. Haks niet van deze 
resultaten is uitgegaan i.p.v. de afdelingen 7 en 8 de les te lezen, zoals 
m.i. nu is gebeurd. 

Zou het niet beter zijn geweest om de brief van p.g. J. K. te publi
ceren, of een gedeelte daarvan, zodat de lezer een juist in:zicht in de 
ontwikkeling van de Haagse afdelingen 7 en 8 zou kunnen krijgen, 
daar het een en ander van zou kunnen leren, om vervolgens door de 
zienswijze van p.g. Haks opklaring te krijgen? 

Nu wordt een eenzijdig beeld gegeven, waarbij ik mij afvraag of de 
partij genoten in de afdelingen 7 en 8 te Den Haag alsmede al onze 
afdelin:gen daarmede geholpen zijn. 

Mijn bezwaren tegen het antwoord van p.g. Haks zijn de volgende. 
Op blz. 458 schrijft p.g Haks: ,Ret winnen van de massa's buiten de 
partij, voorop het winnen van de sociaal-democratische voelende wer
kers voor onze politiek, vereist dat de werkzaamheden van onze partij
afdelingen, daarop v o or all e s (sp. door G. M.) gericht zijn." 

En p.g. Haks concludeert: ,Daarom wordt de doorwerking van onze 
politiek het overtuigen van de massa's van de juistheid van onze poli
tiek, bepaald door de mate waarin weer in slagen in de partijafdelingen 
all e (sp. door R. H.) leden van de partij tot activiteit onder de massa's 
te brengen, gepaard aan het uit de massa winnen van vele nieuwe leden 
voor de partij." 
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Tegen deze stellingen valt, geloof ik, op zichzelf niet veel in te bren
gen. In hun algemeenheid zijn zij juist. Maar of de Haagse, en ik kan 
wel zeggen de afdelingen van de partij, daar een stap verder mee 
komen, dat betwijfel ik. 

Met deze stellingen trapt p.g. Haks m.i. op de Achillespees van onze 
partijorganisatie. N.l. dat onze afdelingen nog de k r a c h t missen om 
tot deze taken te komen. 

Maar hoe komen onze afdelingen aan deze kracht? Hoe komen de 
afdelingen 7 en 8 in Den Haag een stap verder? Niet door hun voor te 
houden hoe een partijafdeling zou kunnen werken, dus ons te baseren 
op wenselijkheden, maar door uit te gaan van de werkelijke toestand 
in deze afdelingen. 

Hoe is deze toe stand precies in genoemde afdelingen? Dat is ons nu 
niet precies bekend. Maar aan de hand van de enkele feiten in he:t 
artikel en aan de hand van een ervaring, die ik tijdens de verkiezings
actie op deed, toen ik in het Laakkwartier een spreekbeurt vervulde, 
geloof ik, dat het juist is, dat wij hier "in vergelijking met het algef
mene beeld van de organisatie kunnen spreken van twee behoorlijk 
werkende partijafdelingen. Het is mij n.l. bekend, dat de afdelingen: in 
Laakkwartier reeds geruime tijd bezig zijn met het leggen van contac
ten met leden van de P.v.d.A.-afdeling. Het lijkt mij, dat deze afdelin
gen een dusdanige organisatiekracht kunnen opbrengen en er aan toe 
zijn om verder contact op te nemen en zich bezig te gaan houden met 
de belangen- en culturele o:f'ganisaties in de buurt. Het lijkt mij dat 
deze afdelingen zich toe moeten leggen op onderwijs-, woningbouw- en 
ontspanningsproblemen in de buurt. Kortom, zich in,de organisaties 
daarvan begeven, dus contact krijgen in de massaorganisaties. Als 
onze afdelingen deze kracht kunnen opbrengen dan ligt hier de weg 
om verder te komen, waarbij de uitvoering van de gewone partijtaken 
gewaarborgd moet zijn, zoals contributie-inning, ledenwinning en het 
werken voor de krant enz. 

Wij moeten uitgaan van de werkelijke toestand in· onze organisatie 
en kunnen het achterblijven daarvan niet verbeteren door in het alge
meen te zeggen, dat o.a. het inzamelen van geld een grotere omvang 
moet hebben en dat dit afhankelijk is van een ,brok overtuigingswerk 
onder de massa", zoals p.g. Haks voorschrijft. Nogmaals, hoe komen wij 
tot dit ,brok overtuigingswerk"? M.i. door te zorgen, dat eerst de pijlers 
van de partij, de afdelingen, versterkt worden op de manier, zoals thans 
in de discussiegrondslag voor het congres wordt voorgesteld. Dus eerst 
meer zelfstandigheid van de afdelingen opbouwen. Hoe bereiken wij 
dit anders dan het politieke leven in onze afdelirrgen te verbeteren, 
stap voor stap, uitgaande van de werk~lijkheid? · 

Als p.g. J. K. in zijn brief vaststelt, dat wij door op bestuurs-, wer
kers- en ledenvergaderingen de politieke toestand te bespreken, daar
mede het pol~ieke leven in een partijafdeling versterken, dan lijkt mij 
dat irr het algemeen juist gezegd. Nee, zegt ecliter p.g. Haks: ,Politiek 
leven in een partijafdeling beperkt zich echter niet tot het geven van 
politieke voorlichting door het houden van beschouwingen over de 
politieke situatie in ons land. en in de wereld, hoe nuttig en nodig dat 
ook is." 
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De-z;e op:rp.erking snijdt m.i. geen hout. Hier wordt lan.gs elkaar heen 
gepraat. Dat wordt aangetoond ais p.g. Haks even verder schrijft: 
,Politiek Ieven in een partijafdeling omvat voor alles in de leden
vergadering de strijd der meningen en het ontwikkeien van kritiek en 
de zelfkritiek van onze Ieden over de te voeren politiek en de wijze 
waarop die in de partijafdeling in de praktijk moet worden: gebracht." 

Ik denk, dat p.g. J. K. het met deze definitie eens zai zijn. Maar de 
conciusie waartoe p.g J. K .. kwam? Is deze een andere dan die van 
p.g. Haks? Het lijkt mij toe, dat hier siechts open deuren worden 

· ingetrapt. 
Wat is echter het vraagstuk? Veie partijgenoten nemen niet of te 

weinig. deei aan het politieke Ieven in de afdeling. AI te veei is het 
partijwerk gebaseerd op een opperviakkig practicisme. Aan algemeen
heden van instructeurs is daarbij geen gebrek. Hoe komen nu partij
'genoten tot meer activiteit en tot meer deelname aan het politieke 
Ieven in de afdeling? 

M.i. is er maar een: weg. N.l. die van een verbetering van onze over
tuigingsarbeid. Hoe dieper de overtuiging in de zaak van het commu
nisme, hoe grater activiteit. 

AI te dikwijis worden de partijgenoten opgewekt aan het politieke 
Ieven in de afdeling deei te nemen met het rondslingeren van aigemene 
£rases, weike echter zo afgestompt zijn, dat zij steeds minder daarop 
reageren. Vandaar dat steeds weer partijgenoten op een bepaaid mo
ment afknappen, zoals dat in partijtaai heet. De partijgenoten:, die 
echter doorzetten en hun werk voortdurend trachten te verbeteren, hun 
inzichten trachten te verdiepen, zijn ook diegenen, die andere partij
genoten tegemoet treden met begrip voor hun persoonlijke moeilijk
heden· en inzichten. Zij trachten na te gaan hoe het komt, dat zoveie 
partijgenoten het werk niet meer aan kunnen en waarom onze invioed 
in de massa geen gelijke tred houdt met de politieke ontwikkeling. 

Van de werkeiijke toestand in de afdelingen en bij de partijgenoten 
moeten wij steeds uitgaan. Dit heb ik in· het antwoord van p.g. Haks te 
veei gemist, waardoor m.i. de afdelingen onvoidoende gehoipen worden. 

G. MAAS 

INGEZONDEN 

Sinds het verschijnen van het Augustus-nr. van P. en C. moet ik tot mijn eigen 
schande vaststellen, dat ik in mijn bespreking van Marx' Achttiende Brumaire al 
te hard van stapel ben gelopen. Ik maakte immers de opmerking, dat de namen 
Monk, Caligula, Soulouque etc. in de Nederlandse uitgave niet worden verklaard ... 
om inmiddels te bemerken, dat er zich achter in het boekje een lijstje bevindt, waar
in al deze namen voortreffelijk worden toegelicht. De uitgevers zijn derhalve vrij 
wat attenter geweest dan uw recensent ... ! Ik moet hun, de redactie en ook de 
lezers van P. en C. mijn verontschuldiging aanbieden voor deze poging tot zwart
makerij. 

Het spreekt vanzelf, dat ik mijn bezwaren tegen bepaalde tekorten in de ver
taling ongewijzigd handhaaf. 

Th. de V. 
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OVER ENKELE OVERGANGSVORMEN 

VAN KAPITALISME NAAR SOCIALISME 

Elke grote revolutionaire gebeurtenis brengt het' marxisme~leninisme op een 
hager plan: de kennis van de algemene wetten van de historische ontwikkeling 
en van de revolutionaire strijd wordt verdiept, het uitwerken van deze wetten, 
toegepast op deze of gene bizondere omstandigheden, wordt geconcretiseerd, de 
theoretische stellingen krijgen een nieuwe inhoud, die het veelvoud van nationale 
bizonderheden omvat, en ze worden steeds rijker, exacter en veelzijdiger. Na de 
grote socialistische Oktoberrevolutie voltrokken zich voor onze ogen andere 
grate revolutionaire omwentelingen: de revoluties in de Ianden van centraal~ en 
Oosteuropa zegevierden, en in China zowel als andere volksdemocratische staten 
van Azie werd de volksmacht gehandhaafd. Deze grate revolutionaire gebeurte~ 
nissen, waardoor 700 miljoen mensen zich hebben bevrijd uit het kapitalistische 
stelsel, verrijkten onze voorstellingen over de ontwikkelingswegen van de revo~ 
lutie, over de overgangsvormen van het kapitalisme naar het socialisme, over de 
methoden van de socialistische opbouw. Dat betekent, dat de marxistisch~leninisti~ 
sche theorie van de socialistische revolutie en de dictatuur van het proletariaat 
zich voortdurend verder ontwikkelt. 

In dit verband moeten wij de stelling corrigeren in de Korte Leergang van de 
Geschiedenis van de CPSU, die zegt dat er een afgesloten theorie over de socia~ 
listische revolutie zou zijn. 

Marx en Engels hebben de hoekstenen gelegd van de theorie van de socialisti~ 
· sche revolutie en van de dictatuur van het proletariaat. In de nieuwe etappe, het 
tijdperk van het imperialisme, ontwikkelde en concretiseerde W. I. Lenin deze 
theorie. Lenin analyseerde de veranderingen in de economie van het kapitalisme 
in verband met zijn overgang naar het laatste stadium, het imperialistische stadium 
van het kapitalisme, en hij wees op de mogelijkheid van de overwinning van het 
socialisme in een land, hij ontwikkelde de theorie van de overgang van de dem~ 
cratische revolutie in de socialistische, toonde in haar hele draagwijdte de beteke~ 
nis van het verbond van de arbeidersklasse en de boeren voor de overwinning 
van de revolutie aan, voor de opbouw van het socialisme, en beschouwde de 
sowjets als de nieuwe staatsvorm van de dictatuur van het proletariaat. 

In alle acties ter voorbereiding van de revolutionaire omwenteling liet de partij 
van de bolsjewiki zich leiden door de leninistische theorie van de socialistische 
revolutie. Dat was van grate betekenis voor het uitwerken van de juiste politieke 
lijn, voor het bepalen van de strategie en taktiek van de strijd in verschillende 
historische tijdperken. De overwinning van de socialistische Oktoberrevolutie en 
de opbouw van het socialisme in de USSR zijn een overwinning van de leninisti-· 
sche theorie van de socialistische revolutie en tonen haar grote levenskracht. 

·De fundamentele stellingen van deze theorie, die de ervaringen van de be~ 
vrijdingsbeweging in de gehele wereld, toegepast op het tijdperk van het impe~ 
rlalisme, veralgemenen, zijn van enorme betekenis, zij zijn het juiste kompas voor 
alle marxistisch~leninistische partijen in hun strijd voor de sociale vooruitgang, 
voor een lichte toekomst. Maar in verschillende historlsche en nationale om~ 
standigheden krijgen deze stellingen een bizondere vorm. Dat vereist van de 
communisten een juist begrip voor de scheppende toepassing van de algemene 
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principes op de concrete voorwaarden van de strijd, het vereist van hen een 
verdere ontwikkeling en verrijking van de theorie. 

W. I. Lenin streed hardnekkig tegen elke dogmatische inst:elling tegenover de 
theorie en wees steeds op haar scheppend karakter ... Marx," schreef W. I. Lenin, 
,bond zich ,..._.. en de toekomstige !eiders van de socialistische revolutie ,..._.. niet de 
handen t.a.v. de vormen, methoden, soort en wijze der omwentcling, want hij 
wist heel goed hoeveel nieuwe problemen zouden ontstaan, hoe de hele situatie 
zich in de loop van de omwenteling zou veranderen, hoe dikwijls en hoe sterk zij 
zich in de loop van de omwenteling zal veranderen." (W. I. Lenin: Ausgewi:ihlte 
Werke, Moskou 1947, dee! II, pag. 833.) 

De revolutionaire gebeurtenissen van de na-oorlogse periode, het eigen karakter 
van de socialistische opbouw in de Europese Ianden van de volksdemocratie, in 
China, Mongolie en andere Ianden Iaten zien dat de communisten van deze Ianden 
bij de opbouw van het socialisme voor talrijke nieuwe, eigensoortige en ingewik~ 
kelde vraagstukken stonden. De scheppende oplossing daarvan, uit het standpunt 
van het marxisme~leninisme, heeft de theorie van de socialistische revolutie aan
zienlijk verrijkt. 

Het is volkomen duidelijk, dat de verdere ontwikkeling van de bevrijdings
beweging de oplossing van nieuwe vraagstukken zal eisen van de marxisten. De 
theorie van de socialistische revolutie zal zich ook in de toekomst ontwikkelen, 
zal zich door nieuwe ervaringen en nieuwe stellingen verrijken. 

Men moet vooral beklemtonen dat er een bepaalde historische wetmatigheid is; 
naarmate de posities van het socialisme in de wereld steviger zijn, naarmate de 
socialistische Ianden zich meer ontwikkelen, des te groter zijn de mogelijkheden 
voor de overgang van het kapitalisme naar het socialisme, des te elastischer is 
de taktiek in de strijd tegen het kapitalisme voor het socialisme, des te rijker en 
veelziL~er zijn de vormen van de opbouw van een nieuw Ieven. 

In zljn werk heeft W. I. Lenin getoond, dat het imperialisme de volledigste 
materiele voorbereiding op het socialisme, dat het de vooravond van de socialis
tische revolutie is. Inderdaad heeft het kapitalisme zich in dit stadium reeds 
overleefd, zodat zijn vervanging door de revolutie voor de deur staat. De nood
zaak om nieuwe, socialistische maatschappijvormen te stichten wordt steeds meer 
beseft door miljoenen mensen in de wereld. De mensheid kan in onze tijd niet 
verder vooruitgaan, als zij zich niet naar het socialisme keert. Aile richtingen en 
wegen van de sociale voouitgang voeren onvermijdelijk naar het socialisme. De 
uitbuitersklassen echter, die niet vrijwillig van het toneel willen verdwijnen, ver
sterken hun strijd voor het behoud van hun heerschappij. Zij willen het socialisme 
de weg versperren. Zij trachten, de revolutionaire krachten van het volk te ver
stikken en dat verscherpt de nood van de werkers. 

De arbeidersklasse van de kapitalistische wereld heeft tot taak, de kapHalisti
sche verhoudingen a£ te schaffen en de overgang van de volken naar het socialisme 
te garanderen. De communistische en de arbeiderspartijen zien als hun eerste 
plicht, deze strijd van de arbeidersklasse voor de op&ouw van het socialisme te 
lieden, de barensweeen van de nieuwe maatschappij te verlichten, de geschiktste 
wegen naar de ontwikkeling van de revolutie, de doelmatigste en minst pijnlijke 
methoden voor de vernietiging van het kapitalisme en de opbouw van het soda~ 
lisme te vinden, en zij zoeken hardnekkig naar nieuwe mogelijkheden voor de 
socialistische omvorming van de maatschappij. . 

De marxisten, die zich tot doe! stellen de doelmatigste methoden voor de ver
andering van de kapitalistische maatschappij~orde in de socialistische te vinden, 
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onthullen de krasse tegenstelling tussen de revolutionaire en de reformistische 
opvatting over de ontwikkelingswegen der maatschappij. Zij tonen aan, dat de 
reformisten in feite niet de afschaffing van het afgeleefde kapitalisme nastreven, 
maar dat zij zich met vruchteloze pogingen zijn .. vernieuwing" en ,verjonging" 
tot doel gesteld hebben. 

De reformisten zijn van mening, dat het kapitalisme, zonder sociale omwentelin
gen langs revolutionaire weg, zou kunnen overgaan naar het socialisme. Zij stellen 
zich voor, dat zich in de economie van het kapitalisme verschillende socialistische 
elementen ontwikkelen of kunnen ontwikkelen. De reformisten zien vooral in deze 
of gene concessies, die de arbeidersklasse de kapitalisten in een hardnekkige 
strijd heeft afgedwongen (loonsverhogingen, sociale verzekering) elementen van 
het socialisme. Zij trachten de kapitalistische nationalisaties, die in enkele Ianden 
hebben plaatsgevonden, uit te leggen als socialistische hervormingen. Het grotere 
aantal kleine aandeelhouders in de kapitalistische bedrijven en naamloze vennoot
schappen wordt door enige sociologen eveneens een ,.socialistische tendens" 
genoemd. 

Het toenemend aantal van deze z.g. socialistische elementen leidt er volgens 
de reformisten toe, dat het kapitalisme langs geleidelijke weg, zonder vernietiging 
van de kapitalistische produktieverhoudingen, in het socialisme overgaat. 

De marxistisch-leninistische theorie toont ov.ertuigend aan, dat al deze ,her~ 
vormingen" het kapitalisme niet afschaffen en niet kunnen afschaffen. Ze stellen 
zich tot doel, het kapitalisme te ,.vernieuwen". In werkelijkheid neemt daardoor 
slechts de nood van de volksmassa's .toe. 

De overgang van het kapitalisme naar het socialisme vereist een revolutionaire 
omwenteling, een definitieve afschaffing van de oude maatschappelijke verhou
dingen en de opbouw van nieuwe maatschappelijke verhoudingen. De revolutio · 
naire sprong uit de oude kwalitatieve toestand naar een nieuwe kwalitatieve 
toestand is onvermijdelijk. Maar het revolutionaire proces zelf kan e~al in 
verschillende Ianden verschillend verlopen. 

Voor de overgang van het kapitalisme naar het socialisme is in elk geval nodig, 
de oude macht - de macht van de uitbuiters - omver te werpen en de volks
macht met de arbeidersklasse aan de spits op te richten. Maar de ontwikkelings
wegen der revolutie en de vormen van omverwerping van de vroegere macht 
kunnen zeer verschillend zijn. In de gevallen dat de bourgeoisie verbitterde tegen
stand biedt, is het gebruik van geweld noodzakelijk. Doet de bourgeoisie na haar 
omverwerping pogingen om haar heerschappij met geweld te herstellen, dan is de 
arbeidersklasse gedwongen, de wapens te grijpen om het verzet van de uitbuiters 
er onder te houden. 

Ook de vreedzame ov:ergang van de macht uit de handen van de bourgeoisie in 
de handen van het volk behoort tot de mogelijkheden. Ze is mogelijk wanneer 

· het volk zich dicht om de arbeidersklasse)chaart, wanneer de reactionaire klassen 
ge'isoleerd zijn en de bourgeoisie ged~hgen is, zich te onderwerpen aan de wil 
van de werkers. Onder bepaalde historische voorwaarden kan de volksmacht op 
parlementaire bodem worden opgericht. De hedendaagse bevrijdingsbeweging be
gint langzamerhand ook in deze richting ervaringen op te doen. Vooral in Tsjecho
slowakije werden parlementaire vormen van de strijd gebruikt. 

Opdat de arbeidersklasse de macht behouden en het verzet van de omverg-~
worpen klassen breken kan, moet het oude, tegen het volk gerichte staatsapparaat 
vernietigd worden en een nieuw, met het volk verbonden staatsapparaat worden 
geschapen. De methoden om dit te bereiken waren en zullen verschillend zijn. In 
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sommige Ianden, b.v. in de Sowjet~Unie, werd bet burgerlijke staatsapparaat snel 
en definitief in de Oktoberomwenteling en in de korte tijdspanne die daarop 
volgde, vernietigd. In andere Ianden, b.v. in Tsjecboslowakije. Bulgarije en 
Roemenie, werd bet burgerlijke staatsapparaat niet meteen vernietigd, maar ge~ 
leidelijk, door een reeks acbtereenvolgende structurele veranderingen. In enkele 
gevallen werd dit of dat deel van bet oude staatsapparaat tijdelijk door bet prole~ 
tariaat in zijn strijd om de macbt gebruikt. 

Het burgerlijke staatsapparaat kan ook vernietigd worden doordat de oude 
vormen van het staatsbestuur behouden blijven, maar met een nieuwe, revolutio~ 
naire inhoud worden gevuld. In de buidige etappe van de bevrijdingsbeweging is 
in het bizonder het gebruik maken van het parlement in het belang van het volk 
toelaatbaar. 

Om het socialisme op te bouwen moeten de kapitalistische produktieverhoudin~ 
gen vernietigd worden, die berusten op het particulier eigendom van de produktie~ 
middelen, er moeten nieuwe, socialistiscbe produktieverboudingen worden ge~ 
schapen, waarvan het maatschappelijk eigendom van de prOduktiemiddelen de 
grondslag is. 

Het kapitalisme met zijn economische verhoudingen kan niet geleidelijk overgaan 
in bet socialisme. De socialistische vermaatschappelijking van de produktiemid~ 
delen is een objectieve historische noodzaak, bet belangrijkste bestanddeel van het 
revolutionaire proces van de overgang van kapitalisme naar socialisme. Zij is 
een uitdrukking van de eisen van de objectieve economische wet van de overee~ 
stemming van de produktieverhoudingen met bet karakter van de produktie~ 
krachten. Maar de wegen tot vernietiging van de kapitalistische produktieverhou~ 
dingen, d.w.z. de wegen tot de vermaatscbappelijking van de produktiemiddelen, 
zijn verschillend. In bepaalde gevallen zal een snelle en definitieve onteigening van 
de onteigenaars plaatsvinden, d.w.z. de industrie, banken, transportmiddelen enz. 
worden genationaliseerd. In andere omstandigheden is de geleidelijke nationalisatie 
van de produktiemiddelen mogelijk. In weer andere gevallen zal de afschaffing 
van de kapitalistische produktieverhoudingen en de opbouw van de socialistiscbe 
produktieverboudingen langs -he\: systeem van het staatskapitalisme plaatsvinden. 
In het belang van de vergemal&elijking van de overgang van het kapitalisme naar 
bet socialisme is het opkopen van de produktiemiddelen, die behoren aan de 
eigenaars, mogelijk. ,Marx had volkomen gelijk," sebree£ W. I. Lenin, ,toen hij de 
arbeiders leerde, dat bet belangrijk was, de organisatie van de grote produktie 
juist in het belang van de verli~hting van de overgang naar het socialisme te be~ 
houden, en dat de gedachte niet verkeerd was om de kapitalisten goed te betalen, 
hen uit te kopen, wanneer ( als uitzondering: Engeland was toen een uitz<;mdering) 
de omstandigheden zo zijn, dat ze de kapitalisten dwingen, zicb te sd1ikken en op 
beschaafde, georganiseerde wijze, onder de voorwaardeii van bet opkopen, naar 
het socialisme over te gaan." 

Zo is de socialistische revolutie, waar en hoe zij oak tot stand komt, volgens 
haar maatschappelijk wezen, haar historische inhoud in aile Ianden gelijk. Aileen 
de wegen naar de revolutie veranderen, de methoden van het grijpen naar de 
macht, de methoden van de omvorming van de oude economische verhoudingen 
in nieuwe, socialistische verhoudingen. De vormen van de politieke organisatie 
van de maatschappij, de strategie en taktiek in de strijd tegen bet kapitalisme en 
voor het socialisme veranderen. 

Tegenwoordig volgen 13 Ianden de weg naar het socialisme: de USSR, waar 
de opbouw van het socialisme voltooid is en de geleidelijke overgang van het 
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socialisme naar het communisme wordt voltrokken, China, Polen, Tsjechoslowa~ 
kije, Roemenie, Hongarije, Bulgarije, Albanie, de DDR. Joegoslavie, Mongolie, de 
Koreaanse Volksdemocratsche Republiek en de Democratische Republiek 
Vietnam. 

In elk van deze landen treden de algemene kenmerken van de ov.ergang van het 
kapitalisme naar het socialisme in een bizondere, nationale gedaante op. Tegelij
kertijd heeft een reeks landen gemeenschappelijke historische voorwaarden. Bier
van zondert zich een groep socialistische landen a£, die dezelfde karaktertrekken 
van socialistische ontwikkeling hebben. Tegenwoordig kan men drie hoofdwegen 
van de ontwikkeling van de revolutie, drie fundamentele vormen van de socialisti
sche omvorming van de maatschappij onderscheiden: de sowjet~weg van de op
bouw van het socialisme; de socialistische weg van de Europese landen van de 
volksdemocratie; de socialistische ontwikkeling van China en de andere Aziatische 
landen van de volksdemocratie. 

Men moet in het oog houden dat een dergelijke verdeling een beperkt karakter 
draagt. Zij verklaart natuurlijk niet het. grate aantal wegen naar het socialisme, 
waarbij b.v. de opbouw van het socialisme in Joegoslavie of in de DDR belangrijke 
kenmerken draagt en een bizondere uiteenzetting vereist. 

Op grondslag van de scheppende marxistisch~leninistische veralgemening van 
de ervaringen der socialistische ontwikkeling, die in al de het socialisme opbou
wende landen worden opgedaan, op grondslag van de ervaringen der gehele 
hedendaagse bevrijdingsbeweging, kon het XXste Congres van de CPSU de 
these opstellen over de mogelijkheid van het gebruik maken van de parlementaire 
weg van de overgang van het kapitalisme naar het socialisme in de huidige om
standigheden. Zeker zal de verdere ontwikkeling van de bevrijdingsbeweging 
nieuwe wegen en vormen van de socialistische ontwikkeling in verschillende 
landen openen. 

In dit artikel zullen wij niet uitvoerig ingaan op de bizonderheden van de op~ 
bouw van het_socialisme in de USSR, daar wij aannemen, dat de lezer met dit 
vraagstuk bekend is. Wij willen alleen nog eenmaal de stelling van Lenin in 
herinnering brengen, die hij in zijn werk .,De proletarische revolutie en de renegaat 
Kautsky" uitengezet heeft, n.l. de stelling over de bizondere ontwikkelingsvoor~ 
waarden van de Russische revolutie. Deze ·bizondere omstandigheden ontstonden 
omdat de socialistische revolutie in de USSR de eerste en daarom de moeilijkste 
doorbraak in het imperialistische stelsel was. De revolutie heeft plaatsgevonde.n 
in een economisch achterlijk land, dat bovendien door de oorlog verwoest was. 
De afgezclte uitbuitersklassen, die geen vrede hadden met hun nederlaag, wierpen 
zich met vertienvoudigde energie in de strijd voor het herstel van hun heerschappij. 
Zij werden actie£ ondersteund door de imperialistische kringen van de grate 
kapitalistische landen, die de interventie~oorlog tegen de Sowjet~Republiek ont
ketenden. De klassestrijd nam in ons land buitengewoon scherpe vormen aan, b.v. 
de vorm van de burgeroorlog. 

Het Sowjet~volk bouwde het socialisme alleen op en stand bloot aan de voort
durende en wilde aanvallen van de kant van de internationale imperialistische 
krachten, die ernaar streefden in de USSR de kapitalistische toestanden te her
stellen. Deze en een reeks andere omstandigheden drukten niet alleen hun stempel 
op de socialistische omwenteling, maar ook op het hele proces van de opbouw 
van een nieuw leven, · op de methoden ter onderdukking van de bourgeoisie, het 
tempo en de vormen van de socialistische ontwikkeling. 

De grate verworvenheden van het Sowjet-volk zijn van ontzaglijke historische 
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betekenis. In het proces van de socialistische opbouw verzamelde ons volk rijke 
ervaringen bij de revolutionaire omvorming van allerlei gebieden van het maat
schappelijk Ieven. Deze ervaringen verrijken in hoge mate de schatkamer van 
ervaringen der revolutionaire bevrijdingsbewegingen in de gehele wereld. De 
werkers van aile Ianden kunnen deze rijke ervaringen van het Sowjet-volk goed 
gebruiken in hun strijd voor de overwinning van het socialisme. 

De ervaring van de revolutie in de 
Europese Ianden van volksdemocratie 

Een gebeurtenis van wereldbetekenis is de oprichting van de revolutionaire 
macht, de volksdemocratische orde, in de Ianden van centraal- en zuidoost-Europa. 

In elk van deze Ianden zijn er bizonderheden in de ontwikkeling van de revo
lutie. Tegelijkertijd hebben de revolutionaire processen in al deze Ianden vee! 
trekken gemeen. Deze trekken worde~ gewoonlijk ook behandeld wanneer men de 
revolutionaire gebeurtenissen in de Buropese Volksdemocratieen analyseert. In 
onze literatuur wordt aan dit vraagstuk vee! plaatsruimte besteed. Daarom hoeft 
het in dit artikel niet nog eens uitvoerig behandeld te worden. Wij willen proberen 
zo kort mogelijk het nieuwe te formuleren, dat de arbeidersklasse van de Europese 
Ianden heeft bijgedragen aan de schatkamer van de · bevrijdingsbeweging in de 
wereld, waarmee zij de theorie van de socialistische revolutie en de dictatuur van 
het proletariaat heeft verrijkt. 

Ten eerste Iaten de ervaringen van de Ianden van centraal~ en zuidoost~Europa 
zien, dat de algemeen~emocratische taken van de arbeidersklasse in het tijdperk 
van het imperialisme aanzienlijk zijn verbreed. Het ·toenemen van het staatsmono
polistische kapitalisme gaat gepaard met een woedende druk van de reactie op aile 
gebieden van het maatschappelijk Ieven en raakt de maatschappelijke belangen 
van de meerderheid van het volk. De versterking van de reactionaire tendenzen 
veroorzaakt een machtige algemeen~emocratische beweging. Deze beweging kan 
en moet gebruikt worden om de brede massa van de niet~proletarische bevolking 
te onttrekken aan de invloed van de bourgeoisie en ze om de arheidersklasse te 
scharen. Ze moet gebruikt worden om de bourgeoisie te neutraliseren, daarna te 
isoleren en de posities van de arbeidersklasse te versterken. Het scheppen van 
een breed democratisch front is de onmisbare voorwaarde voor de verdere ont
wikkeling van de revolutie, het is de maatschappelijke basis voor de directe 
overgang van de anti~imperialistische, antifeodale revolutie in de socialistische. 
Dat betekent, dat de algemeen~democratische beweging in het tijdperk van het 
imperialisme in de kapitalistische Ianden niet wordt beperkt, maar verbreed, zij 
verzwakt de bourgeoisie en is het begin van de zich ontwikkelende socialistische 
revolutionaire omwenteling. 

Ten tweede worden door het scheppen van een brede democratische beweging 
de mogelijkheden voor de vreedzame ontwikkeling van de revolutie grater en 
ontstaan de voorwaarden voor het gebruik maken van parlementaire vormen ter 
verovering van de macht door de arbeidersklasse. 

Ten derde tonen de ervaringen van de volksdemocratie, dat het nodig is, de 
macht van de arbeidersklasse te verwezenlijken en - wanneer er meer partijen 
van de werkers zijn - e:en coalitieregering te scheppen, wat van grote inte,:r-
nationale betekenis is. ' 

Ten vierde heeft de praktijk bewezen, dat het heel goed mogelijk is, de ver
deeldheid van de arbeidersklasse door de vereniging van de communistische en 
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socialistische partijen op de ideologische grondslag van bet marxisme~leninisme 
te overwinnen. 

Ten vijfde maakte de politieke activering van de boeren, van de stedelijke 
kleinburgerij en de intelligentsia, hun actieve deelname aan de socialistische 
revolutie, bet uitwerken van nieuwe organisatorische vormen voor bet bon~ 
genootschap tussen de arbeidersklasse en alle werkers van stad en land noo~ 
zakelijk. Zo'n organisatievorm was bet volksfront. 

Ten zesde betekende bet omverwerpen van de bourgeoisie en de overwinning 
van een werkelijke volksmacht in de Europese volksdemocratieen, dat daarmee 
een stelsel van socialistische staten werd geschapen, die hun economische ver
bindingen voortdurend versterken. 

De economische wetten van bet socialisme, die .tot op dit tijdstip aileen in de 
USSR gewerkt hadden, begonnen nu ook in deze landen te werken. Er ontstond 
een socialistisch economisch stelsel, dat de voorwaarden voor de socialistische 
opbouw in de landen van de volksdemocratie grondig heeft veranderd. 

De vraagstukken van de socialistlsche industrialisatie werden van nu af aan 
opgelost onder aanmerking van de voortschrijdende internationale arbeidsdeling 
in de landen van het socialistische kamp. Daardoor was het mogelijk, dat elk land 
van het socialistlsche kamp bij het leggen van de materiele produktiebasis van het 
socialisme begon met de opbouw van de industrietakken, die of voor dit bepaalde 
land noodzakelijk waren, of waarvoor het in bizonder gunstige omstandigheden 
verkeerde. Met het ontstaan en de ontwikkeling van de volksdemocratische landen 
werd ook de buitenlandse politieke activiteit van de socialistische staat aanzienlijk 
verrijkt. Terwijl de inhoud van de buitenlandse politiek van de socialistische 
staten ten aanzien van de kapitalistische wereld bet behoud en de versteviging 
van de onafhankelijkheid van de socialistische landen is, is de inhoud van deze 
politiek ten aanzien van de andere landen van het socialistlsche kamp de weder~ 
zijdse politieke, economische en wetenschappelijk-technische hulp in de strijd 
voor het socialisme. 

Ten zevende is in de volksdemocratieen het particulier eigendom van de grond 
blijven bestaan. Dat drukt zijn stempel op de agrarische verhoudingen in deze 
landen. In de loop van de cooperatieve aaneensluiting van de landbouw zijn 
nieuwe vormen van cooperatie ontstaan. 

Bizonderheden van de ontwikkeling van de revolutie in China 

. De belangrijkste historische gebeurtenis na de Oktoberrevolutie is de oprichting 
van de volksmacht in China. De revolutionaire veranderingen in China hebben 
veel gemeen met de veranderingen in de Europese landen van de volksdemocratie, 
maar ze bezitten ook veel eigen bizonderheden. Deze komen enerzijds · voort uit 
de veranderingen in de internationale toestand van het sodalisme, uit de verster~ 
king van zijn posities, anderzijds uit bet eigen karakter van de binnenlandse 
toestand van China, waar de overgang uit een halffeodale, halfkoloniale economie 
naar een socialistische economie voltrokken wordt. 

De scheppende toepassing van de algemene stellingen van het marxisme~lenin~ 
isme op de concrete omstandigheden van de Chinese werkelijkheid heeft onze 
voorstellingen van de ontwikkelingswegen der socialistische revolutle van de 
methoden van de socialistische opbouw, van de staatkundige vormen van opbouw 
van de revolutionaire macht aanmerkelijk verrijkt. 

Men weet dat de Chinese revolutie voor grote anti~imperialistische, antifeodale 
taken stond. Deze taken werden door de· bewapende strijd opgelost. Het volks-
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democratische Ieger bevrijdde de ene provincie na de andere van het juk van de 
buitenlandse imperialisten, de compradoren-bourgeoisie en de feodale heren. In 
de bevrijde gebieden werd een nieuwe revolutionaire macht van het volk gescha
pen; hij stond onder Ieiding van de arbeidersklasse, die de uitvoering van demo
cratische veranderingen ter hand nam. De maatschappelijke grondslag van de 
nieuwe revolutionaire macht waren twee klassen: de arbeidersklasse en de 
boeren; daardoor kreeg de macht die werd opg.ericht het klassekarakter van een 
macht van arbeiders en boeren. 

De nationale bourgeoisie aarzelde heel lang. Maar toen de revolutie zich 
snel ontwikkelde, toen de overwinning van de volksmassa's op de Kwomintang 
duidelijk werd, ging de nationale bourgeoisie over naar de kant van de demcicra
rtische revolutie, waardoor de maatschappelijke grondslag van de revolutionaire 
omwenteling werd verbreed. De overgang van de nationale bourgeoisie naar de 
kant van het volk veranderde niet de klasse-inhoud van de revolutionaire macht 
als een macht die in de eerste plaats uitging van de arbeidersklasse en de boeren. 
Maar de verbreding van de maatschappelijke basis van de revolutie versnelde 
natuurlijk de nederlaag van Tsjang Kai-sjek. In de herfst van 1949 was bijna 
heel China bevrijd. Toen kwam ook de vraag op van de verdere perspectieven 
in de ontwikkeling van de revolutie. 

Wij weten dat het fundamentele vraagstuk van de politieke revolutie het 
vraagstuk van de macht is. Na de nederlaag van de Kwomintang-kliek ...- de 
politieke vertegenwoordigers van de compradoren-bpurgeoisie en de grootgrond
bezitters, de marionetten van het Amerikaanse imperialisme ...- moest het vraag
stuk van de wederzijdse betrekkingen tussen· de arbeidersklasse en de nationale 
bourgeoisie opgelost worden. In de Europese volksdemocratieen begon na de 
oprichting van de dictatuur van de arbeidersklasse en de boeren de strijd tussen 
de arbeidersklasse en de middenlagen van de bourgeoisie om de macht de gehele 
richting van het politieke Ieven te bepalen. Een dergelijke strijd tussen de arbei
dersklasse en de nationale bourgeoisie had ook in China kunnen beginnen, maar 
in werkelijkheid heeft zo'n strijd zich niet ontwikkeld, en daarin moet men een 
bizonderheid zien van de ontwikkeling van de Chinese revolutie. Natuurlijk 
wenste de nationale bourgeoisie net' als de bourgeoisie van andere Ianden de 
macht in handen nemen, maar zij kon de loop van de r.evolutie niet veranderen of 
remmen, en daarom kon zij het vraagstuk van de macht zelfs niet stellen. 

W at de gebeurtenissen in China betreft, kan men zeggen dat de eenheid van 
het volk, dat zich nauw om de arbeidersklasse heeft geschaard, de nationale bour
geoisie heeft gedwongen, zich aan de wil van de werkers te onderwerpen. Dat 
wordt verklaard door de reele krachtenverhouding, die in China aanwezig was. 
Ten eerste was de Chinese nationale bourgeoisie gering in aantal en organisato
risch zwak. Ten tweede was de nationale bourgeoisie onvoldoende met het volk 
verbonden, feitelijk daarvan gei:soleerd, terwijl de arbeidersklasse een brede 
democratische coalitie om zich heen schaarde, het bondgenootschap met de boeren 
versterkte en zich als werkelijke !eiders het pres'tige van het hele volk verwier£. 

Ten derde bezat de Chinese arbeidersklasse een krachtig Ieger, het had ervaring 
op bestuursgebied verkregen in de bevrijde gebieden. Daarentegen had de natio
nale bourgeoisie noch een Ieger noch ervaring in het bestuur van de staat. Ten 
vierde werd de Chinese arbeidersklasse ondersteund door het socialistische 
kamp, dat aanzienlijk in kracht toenam. De nationale bourgeoisie, die het juk 
van de buitenlandse monopolies aan den lijve voelde, was anti-imperialistisch in
gesteld en had geen krachtige internationale verbindingen. 
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Tenslotte is de omstandigheid dat de nationale bourgeoisie er economisch op 
vooruit is gegaan door de revolutie, van groat gew:lcht. Onder de heerschappij 
van de buitenlandse imperialisten werd ze in haar ontwikkeling belemmerd, dreig~ 
de ze door concurrentie verstikt te worden, had ze geen afzetmarkten. De neder~ 
laag van de imperialistische krachten maakte bet haar mogelijk, de eigen produk~ 
tiviteit te verhogen, grotere inkom~ten te ontvangen en nieuwe markten te vinden. 
Dat alles ga£ de houding van de bourgeoisie een aantal tegenstrijdigheden. 

Door haar ontwikkeling en de omstandigheden, die we geschetst hebben, en 
tegenover de verenigde krachten van bet door de arbeidersklasse geleide volk, 
was de bourgeoisie gedwongen, zich aan de wil van bet volk te onderwerpen. 
Haar verzet werd gebroken. 

· Daat:om voltrok zich in de ontwikkeling van de Chinese revolutie reeds· in 
1949, tden1 de V olksrepubliek China werd opg.ericht, een scherpe wending. T erwijl 
de Chinese arbeidersklasse op sociaaleconomisch gebied nog voor reusachtige 
ingewikkelde taken van de democratische revolutie stond, taken t.o.v. bet likwi~ 
deren van bet feodalisme, waren op politiek gebiecl reeds aan bet einde van 1949 
de taken van de socialistische revolutie opgelost. De politieke macht was in handen 
van de arbeidersklasse, waar de meerderheid van het volk zich omheen schaarde. 
In China was de dictatuur van bet volk opgericht, waarvan de klasse~inhoud 
de dictatuur van de arbeidersklasse is. 

Op deze wijze was de an~i~imperialistische, antifeodale revolutie in de gunstig~ 
ste omstandigheden, d.w.z. vreedzaam, overgegaan in de socialistische revolutie. 
Gewapende botsingen - de strijd tegen de indringers in Korea, die ernaar 
streefden de oorlog naar bet grondgebied van China over te brengen; de oorlogs~ 
toestand, die een gevolg was van de bezetting van Taiwan door de Verenigde 
Staten - kwamen niet uit binnenlandse, maar uit buitenlandse oorzaken voort. 

De bizonderheden van de ontwikkeling van de Chinese revolutie en de gunstige 
internationale toestand bepaalden bet eigen karakter van de staatkundige opbouw 
van de Volksrepubliek China en de praktische oplossing van de taken van de 
socialistische opbouw. Naar bet karakter van de staatsorde beoordeeld, is de 
V olksrepubliek China een volksdemocratisch land. De staatkundige vorm van de 
volksmacht is de volksrepubliek. De revolutionaire macht in China, onder leiding 
van de arbeidersklasse, heeft tot taak, bet socialisme en de verdwijning van de 
uitbuitersklassen - daaronder ook de klasse van de bourgeoisie - te verzekeren. 
Dat werpt natuurlijk bet vraagstuk van de wederzijdse betrekkingen tussen de 
arbeidersklasse en de nationale bourgeoisie op. Deze betrekkingen zijn buiten~ 
gewoon merkwaardig en tegenstrijdig. 

De arbeidersklasse voert in haar betrekkingen tot de nationale bourgeoisie op 
politiek en economisch gebied een politiek van bondgenootschap en tegelijk van 
strijd. W aarin komt dit tot uiting? De nationale bourgeoisie van China heeft net 
als andere klassen volledige politieke rechten, zij heeft haar eigen politieke par~ 
tijen en is in de wetgevende organen vertegenwoordigd. V ertegenwoordigers 
van· de bourgeoisie hebben verantwoordelijke posten in de regering. Maar men 
moet natuurlijk niet denken, dat de bourgeoisie, die actie£ aan bet politieke leven 
deelneemt, in haar optreden helemaal niet werd beperkt. De arbeidersklasse 
neutraliseert de houding van de bourgeoisie met vreedzame politieke middelen, 
d.w.z. doordat zij de kleine stedelijke burgerij en de intelligentsia om zich heen 
schaart. De arbeidersklasse laat niet toe, dat de invloed van de bourgeoisie op 
bet volk toeneemt, zij beperkt haar verbindingen met de werkers en haar activiteit. 
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Dat leidt er toe, dat de nationale bourgeoisie als klasse meer en meer geisoleerd 
wordt. 

Op economisch gebied maakt de Chinese arbeidersklasse een duidelijk onder~ 
scheid tussen het eigendom van de compradoren~bourgeoisie en dat van de na~ 
tionale bourgeoisie. Het eigendom van de compradoren~bourgeoisie en de buiten~ 
landse imperialisten ...- vooral de Japanse, Duitse en Amerikaanse imperialisten ..
werd genationaliseerd. Aile spoorwegen, de zware industrie, de elektrische cen~ 
trales, de bewapeningsindustrie en vee! bedrijven van andere industrietakken 
gingen in hand en van het volk over. In de Chinese economie ontstond de socialis~ 
tischesector, die zich voortdurend uitbreidde en zijn posities versterkte. 

In de betrekkingen van de Chinese arbeidersklasse tot de nationale bourgeoisie, 
die aan de strijd tegen de buitenlandse imperialisten had deelgenomen, zou een 
politiek van directe onteigening niet juist zijn geweest, en de Chinese arbeiders~ 
klasse voerde een dergelijke politiek ook niet. Ook op dit gebied zijn de weder~ 
zijdse betrekkingen tussen de arbeidersklasse en de nationale bourgeoisie dialec~ 
tisch, vol tegenstellingen, ze. weetspiegelen de werkelijke tegenstellingen van het 
leven. 

De volksregering, die de belangen van de meerderheid van de bevolking behar~ 
tigt, heeft de vertegenwoordigers van de bourgeoisie openhartig gezegd, dat zij 
in de omstandigheden van de ontwikkeling van het land naar het socialisme een 
bepaalde vrijheid voor hun economische activiteit hebben, wanneer deze activiteit 
in overeenstemming is met de wetten van het land en de belangen van het volk. 
Daarbij heeft de regering ook verklaard, dat de kapitalistische sector door ver~ 
schillende vormen van het staatskapitalisme geleidelijk in de socialistische sector 
zal worden veranderd. 

Deze verandering zal natuurlijk de sector van de particuliere kapitalistische 
produktie inkrimpen, maar elke kapitalist kan aan de produktie deelnemen en tot 
aan een bepaalde tijd een deel van de winst van de particuliere bedrijven ont~ 
vangen. Als deze of gene vertegenwoordigers van de bourgeoisie deze voorstel~ 
len niet aannemen en beginnen met een tegen de volksmacht gerichte activiteit, 
als zij sabotage bedrijven, de economie verstoren en de ontwikkeling van de 
socialistische economie remmen, dan zullen deze saboteurs hun wettelijke straf 
niet ontgaan. 
Men moet er rekening mee houden, dat enkele vertegenwoordigers van de hour~ 
geoisie in de begintijd na de oprichting van de volksmacht hun best deden de 
socialistische ontwikkeling van het land met economische middelen tegen te 
houden. Bepaalde groepen van de bourgeoisie, die trachtten het socialisme te 
belemmeren, deden hun best door omkoperij het staats~ en partij~apparaat te 
desorganiseren en te verzwakken, zij weigerden onder verschillende voorwendsels 
belasting te betalen, legden de hand. op staatsbezit, manoeuvr.eerden op allerlei 
wijzen met de staatsverdragen en stalen de economische 'informatie die zij nodig 
hadden. 

Dat waren ernstige aanvallen van kapitalistische elementen op de volksdem~ 
cratische staat en de arbeidersklasse. De Communistische Partij mobiliseerde de 
volksmassa's tot de trijd tegen de vijandig~ activiteit van deze vertegenwoordigers 
van de bourgeoisie. In de loop van deze strijd, die de naam ,Beweging tegen de 
vij£ kwaden" gekregen heeft, werd de tegenstand van de bourgeoisie gebroken 
door het georganiseerde verzet van het volk. De bourgeoisie werd gedwongen 
zich aan de arbeidersklasse te onderwerpen. 

Langzamerhand werd in de particuliere bedrijven een arbeiderscontrole in~ 
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gesteld. Onder invloed van deze strijd, deze kritiek en andere opvoedingsmaat
regelen veranderde de krachtenverhouding binnen de bourgeoisie. Het aantal van 
hen die voor een economische samenwerking met de volksdemocratische staat 
waren, nam toe. De nationale bourgeoisie was gedwongen, het eens te worden 
met de voorstellen voor een vreedzame verandering van de kapitalistische econo
mic in de socialistische. De vorm, die aan deze verandering in het hedendaagse 
China ten grondslag ligt, is het staatskapitalisme. In de volksrepubliek China 
werden de leninistische ideeen over het staatskapitalisme volledig toegepast, ver
der ontwikkeld en geconcretiseerd. W. I. Lenin schreef: 

.,Als men deze concrete omstandigbeden in bet oog boudt, dan wordt bet 
duidelijk dat wij thans de methoden van meedogenloze afrekening met 
cultureel achterlijke kapitalisten, die van geen staatskapitalisme en geen 
kompromis willen weten, die de maatregelen van de Sowjet-macht blijven 
doorkruisen met speculatie, corruptie van de arme bevolking enz., kunnen 
en moe ten verb i n d e n met de me tho d e n v an h e t k o m p rom i s 
of van de aankoop tegenover de cultureel hoogstaande kapitalisten, die 
bereid zijn tot bet staatskapitalisme over te gaan, die in staat zijn bet 
uit te voeren, die nuttig zijn voor het proletariaat als verstandige en 
ervaren organisatoren van de grote bedrijven, die werkelijk tientallen mil
joenen mensen van produkten voorzien." 

In de USSR vond het staatskapitalisme, in verband met een aantal binnen- en 
huitenlandse factoren, geen grate verbreiding. In China is het de grondvorm 
voor de verandering van de kapitalistische economic in de sodalistische. Het 
staatskapitalisme in China heeft meer dan een vorm. De eenvoudigste is het 
kopen van de produkten van de kapitalistische bedrijven door de staatsbedrijven 
op grand van overeenkomsten; de tweede, middelste vorm is het verwerken van 
grondstoffen in particuliere bedrijven, die door de staatsbedrijven worden ge
leverd; -de hoogste vorm is het gemeenschappelijk staatskapitalistisch bezit van 
de bedrijven. 

Bind 1955 en begin 1956 werd de hoogste vorm van het staatskapitalisme de 
grondvorm in China. Hele industrietakken werden veranderd in staatskapitalis
tische industrietakken. De meeste bedrijven, die vroeger particulier waren, W£rden 
staatskapitalistische bedrijven. Daarbij veranderde het principe van de inkomsten
verdeling. Tegenwoordig ontvangt de kapitalist 1 tot 6 procent van het gein
vesteerde kapitaal. Als resultaat van de maatregelen werd de vermaatschap
pelijking van de produktiemiddelen in de industrie vreedzaam verwezenlijkt. De 
particuliere bedrijven veranderden in grate mate door het systeem van staats
kapitalisme in socialistische bedrijven. Natuurlijk betekent de uitkering van 
1 tot 6 procent een zekere vorm van afbetaling, en het bewijst dat de kapitalist 
nog niet helemaal van het toneel is verdwenen. Maar' de feitelijke meester van 
het bedrij£ is het volk. De verhoudingen, die op het particuliere bezit van de pro
duktiemiddelen berustten, zijn vervangen door verhoudingen die berusten op het 
maatschappelijk bezit van de produktiemiddelen. 

In de tegenwoordige historische omstandigheden bestaat er een machtig so
cialistisch kamp, ontstaan er voortdurend nieuwe krachten van het socialisme 
in de wereld, en de aftakeling van het kapitalisme wordt steeds duidelijker. De 
ervaringen van de Chinese revolutie Iaten zien, dat het in deze omstandigheden 
in enkele Ianden - meestal in Ianden die vroeger kolonies of halfkolonies waren 
( daarbij in zulke Ianden waar de bourgeoisie bizonder zwak is} - mogelijk is: 
ten eerste de bourgeoisie te verslaan en delen daarvan als bondgenoten ook voor 
de socialistische revolutie aan te trekken; ten tweede in bepaalde omstandigheden 
het bnuqgenootschap met een deel van de bourgeoisie ook in de periode van de 
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dictatuur van het proletariaat te handhaven tot aan de likwidatie van de bour
geoisie als klasse in de loop van de vreedzame verandering van de kapitalistische 
economie in de socialistische, en delen van de bourgeoisie om te scholen. Oat 
betekent, dat het in bepaalde omstandigheden in het tijdperk van de dictatuur 
van het proletariaat mogelijk is, de politieke activiteit van een deel van de hour• 
geoisie, het bestaan van burgerlijke partijen, het deelnemen van vertegenwoor
digers van de bourgeoisie aan het werk van de organen van de staatsmacht, toe 
te Iaten. 

A. SOBOLEW 

(Wordt vervolgd) 

Boekhespreking· 

HET W!ERK VAN PAUL l{OGARTH 

Het door het VEB-Verlag der Kunst te Dresden dit jaar uitgegeven werk van 
Paul Hogarth maakt een zeer verzorgde indruk *). Het bevat reproducties naar 
werken van de Engelse tekenaar Paul Hogarth en opent met een voorwoord van 
de Engelse schrijver Derek Kartun. Kartun is momenteel cultureel medewerker 
van de Daily Worker, na vele jaren in verschillende Ianden als correspondent 
gewerkt te hebben. De inleiding begint met een uitspraak van de Franse realis~ 
tische schilder Gustave Courbet, welke luidt: 

.,mijn doel is de zeden, de ideeen, bet aangezicbt van de eigen tijd uit te 
beelden, zoals ik die opvat. Verder om dit te verhelderen, niet aileen 
als kunstenaar, maar ook ala mens; in een woord, mijn doel is om levende 
kunst te scbeppen." 

En daarnaast een andere uitspraak van de Franse dichter Louis Aragon: 
.,De cultuur is een enkele en ondeelbare grootheid. Zij is niet bet uit

sluitende kenmerk van enkele, Weinige afzonderlijke mensen, die baar 
als uit de wolken komend, individueel uitdenken. Cultuur is bet gemeen
zame bezit van velen." 

.,Vergeten wij dan, dat de massa, waarover wij met zoveel bezorgdheid 
spreken, de werkelijke voorwaarde is voor ons bestaan, en laat bet mij 
uitspreken, niet enkel van ons licbamelijk, maar ook van ons geestelijk 
bestaan ?" 

Met instemming haalt Kartun een publikatie aan van de Amerikaanse schilder 
Clyfford Still, verbonden aan het Museum voor' Moderne Kunst in New York, 
waarin deze zich keert tegen zuiver intellectueel bedachte vormgevingen, tegen 
de levensontkenning en de afwending van het voile !even, die in veel kunstuitingen 
van onze tijd aan de dag treedt. Tot zover Still. Daarna gaat de inleider over 
tot het bespreken van het werk van Hogarth voorzover het in dit hoek gerepro~ 
duceerd is. · 

Hogarth heeft zowel in het Westen als in het Oosten van Europa getekend. 
Met een warme bdangstelling voor de verschillende aspecten van het !even van 
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de mens en van zijn arbeid heeft hij o.a. de geknechte en uitgebuite mens in 
· beeld gebracht. Op uitzonderingen na, waar hij blijkbaar dieper getroffen is, toont 
Hogarth zich evenwel niet een kunstenaar, die lang bij een onderwerp verwijlt om 
er dieper in door te dringen. Zijn werk heeft niet de intensiteit en de innerlijke 
kracht van dat van de aan hem naar de bedoeling verwante Franse tekenaar en 
graficus Honore Daumier, die zijn figuren tot een diep ontroerend monument 
van levende kunst wist te maken. Het is ook heel anders dan het werk van de 
op een andere manier aan hem verwante Hollandse tekenaar Henk HenrH~t. die 
zich meer in het zielsleven verdiepte en verder in het menselijke van zijn onder~ 
werpen doordrong. Het hele werk maakt een wat vluchtige indruk. 

Niettemin kunnen we tach zeggen, dat hij treffende tekeningen maakte, waarin 
hij met een illustratieve beelding van zijn belevenissen in de verschillende landen 
verrast. Zijn onderwerpen zijn veelzijdig. We treffen portretten aan van bekende 
figuren uit de internationale arbeidersorganisatie en uit de wereld~vredesbeweging. 
Maar ook van figuren die hij op straat ontmoette. De beelden uit het leven en de 
strijd van het werkende volk overwegen. Behalve demonstraties tekende hij ook 
landschappen en oorlogsrulnes. Hij geeft treffende karikaturen van de militairen 
en politie van het Amerikaanse bezettingsleger in al hun cynisme. .,Yank go 
home" staat er naar waarheid op een door hem getekend danker muurvlak. 

Dit alles tekent Hogarth naar eigen Engelse aard en trant. In elk van zijn 
werken geeft hij zijn overtuiging, zijn sociaal~menselijke wereldbeschouwing. Hij 
wil als kunstenaar geen versierder zijn van onze chaotische wereldverhoudingen, 
die nog geen synthese, nog geen samenvattende stijl, nog geen het innerlijk en 
uiterlijk omsluitende eenheid toelaten. Onverholen beeldt hij de levensverschijn~ 
selen van eigen tijd in hun innerlijke kracht en de hen bedreigende en verminkende 
maatschappelijke krachten. Hogarth spreekt een duidelijk progressieve taal. Hierin 
toont hij zich een mens en kunstenaar van kar~kter. Socialisme en kunstenaar
schap vormen voor hem een onverbrekelijke eenheid. 

Een ieder, die zich voor de mens en zijn politieke en sociale strijd interesseert, 
zal dit hoek op zich moeten laten inwerken en er dan stellig door beroerd worden. 

CHRIS BEEKMAN 

*) Paul Hogarth1 Das Antlitz Europas. 
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.P-artij~ocumenten 

Oproep aan de N ederlandse ~rbeidersklasse en alle democraten 

IN WEST-DUITSLAND DREIGT OPNIEUW FASCISME 

In West-Duitsland heeft de regering 
van Adenauer de Communistische Par-· 
tij buiten de wet gesteld. 

Deze brutaie daad herinnert aan de 
wijze, waarop in 1933 het fascisme zijn 
heerschappij in Duitsland heeft ge
vestigd. 

Eerst verbood Hitler de Communis
tische Partij, daarna de Sociaal-Demo
cratische Partij, de vakverenigingen en 
andere niet-fascistische organisaties. 
Zo bracht hij het gehele Duitse volk in 
slavernij, ook diegenen die hem uit 
kortzichtigheid of laffe kruiperigheid 
in het zadel hadden geholpen. 

Wie in die ljd dachten: ,het treft 
aileen maar de communisten, doch wij, 
die geen communist zijn, hebben niets 
te vrezen"; bedrogen zichzelf en an
deren. 

Want met het verbod van de KPD 
begon de lijdensweg, die niet aileen het 
Duitse volk, maar aile Europese vol" 
keren gegaan zijn. Daarmee begon de 
beestachtige terreur, de mens-onteren
de Jodenvervolging, de niets-ontziende 
opmars van de Wehrmacht, die ook ons 
eigen land vijf jaar lang heeft ge
lmecht. 

Thans drijft Adenauer West-Duits
land weer in dezelfde richting. 

Het verbod van de KPD volgt bijna 
onmiddellijk op de aanvaarding van de 
wet op de aigemene dienstplicht, nadat 
reeds jarenlang de ondergrondse voor
bereiding van een uitgebreid militair 
apparaat en de geforceerde wederop
bouw van de oorlogsindustrie hebben 
plaats gehad. 

Het verband is maar ai te duidelijk. 
De oude Pruisische heersers, de onge
neeslijke stokebranden van Europa, 
voelen zich weer sterk en bereiden zich 
met de hulp van reactionaire katho
lieke machten voor op nieuwe agressie. 

* De voornaamste schuldigen hieraan 
zijn de oorlogszuchtige elementen in 
Amerika, die moe~te noch kosten spa
ren om het Duitse militarisme en fas-

cisme weer op de been te helpen. 
Dat zou niet mogelijk zijn geweest 

ala niet volgzame regeringen in de 
westelijke Ianden, ~n ons land de coa
litie van KVP en PvdA, zich door Ame
rika de Parijse accoorden hadden Iaten 
opdringen, die de herbewapening der 
nazi's beogen. 

Deze rampzaiige politiek kan aisnog 
gestuit worden. 

Adenauer vindt bij het herstel van 
het fascisme veel grotere krachten te
genover zich dan destijds Hitler. 

De Duitse communisten zullen hun 
strijd voortzetten. Krachtig klinkt het 
protest van de socialistische arbeiders, 
ondanks het feit dat sommigen van 
hun !eiders dezelfde betreurenswaar
dige halfslachtigheid aan de dag leg
gen, die in 1933 tot de ondergang van 
de sociaai-democratie heeft geleid. 

Het grootste en beslissende deel van 
het Duitse volk wil een vredelievend, 
democratisch en herenigd Duitsland, 
zoais ook de massaie betoging van de 
Protestantse Kerken heeft getoond. 

Bovenai bestaat er thana, in de vorm 
van de Duitse Democratische Repu
bliek, een stevig bolwerk van de demo
cratie in Duitsland. 

Met al deze krachten zai Adenauer 
te maken hebben bij zijn pogingen om 
op de vanouds bekende manier, met ge
weldpleging en vreesaanjaging, zijn 
wankelende macht overeind te houden. 

* 
Docli het zou noodlottige gevolgen 

voor ons volk kunnen hebben, indien 
wij de gang van zaken in Duitsland 
zorgeloos zouden gadeslaan. 

Het herstel van het nazidom mag 
niet voortgaan! 

. Miljoenen doden, ontelbare voor hun 
gehele Ieven geknakte slachtoffers van 
het fascisme, eisen dit van ons. 

Een kwart miljoen Nederlanders die 
door het Duitse fascisine zijn omgeko
men roepen ons een ernstig maanwoord 
toe. 
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Weest waakzaam, gaat schouder aan 
schouder staan voor de beveiliging van 
ons land tegen iedere vreemde over· 
heersing! 

Getrouw aan haar eervolle traditie 
van strijd tegen het Duitse fascisme, 
betuigt de CPN opnieuw haar solidari.o 
teit met de Communistische Partij van 
Duitsland en met allen, die in geheel 
Duitsland strijden voor vrede en demo.o 
cratie. 

Het Partijbestuur van de CPN roept 
aile Nederlanders op om in het belang 
van de veiligheid en de vrijheid van 
ons land te protesteren tegen het ver
bod van de KPD. 

Het lbegroet de woorden van afkeu
ring, die in Nederlandse socialistische 
en liberale kranten tegen deze rechts
verkrachting hebben geklonken. 

Het wekt op tot waakzaamheid tegen 

de reactionaire krachten rondom Rom
me, die in de maatregelen van hun 
geestverwant Adenauer een aanmoe
diging zullen vinden voor hun eigen 
ondemocratische plannen. 

Het roept allen op om hun stem te 
Iaten horen voor de beteugeling van 
het Duitse militarisme en het dreigen
de fascisme, om op te komen voor al
gemene vermindering der bewapening, 
stopzetting van de koude oorlog en ga
rantie van de Europese veiligheid door 
samenwerking met de Sowjet-Unie en 
aile staten die bereid zijn de bedreiging 
door een herleefd Duits militarisme ge
meenschappelijk te weerstaan. 

Het Partijbestuur van de 
Communistische Partij 
van Ne!lerland 

21 au~tus 1956 

Discussiegrondslag voor het 18de Congres van de -... 

Communistische Partij Nederland 

I 

Sinds het 17e Congres van onze par
tij, dat werd gehouden in april 1955, 
hebben zich grote wijzigingen voltrok
ken in de internationale toestand. Het 
gevaar van het uitbreken van een der
de wereldoorlog werd teruggedrongen; 
de spanning in de betrekkingen tussen 
de grote mogendheden verminderde; de 
zogenaamde politiek van kracht, die 
ten doel heeft de Amerikaanse wereld
heerschappij te vestigen, verkeert in 
een crisis. 

Deze ommekeer werd bepaald · door 
een ingrijpende verandering in de 
krachtsverhoudingen in de wereld, 
waaraan de volgende factoren ten 
grondslag liggen: 

- Het socialisme is in de jaren na de 
tweede wereldoorlog geworden tot 
een wereldstelsel, dat de Sowjet
Unie, China en een reeks van volks
democratische Ianden in Europa en 
Azie omvat. De kapitalistische 
machthebbers zijn niet in staat ge
weest deze ontwikkeling van his
torische betekenis te verhinderen, 
waardoor bijna de helft van de be
volking in Europa en Azie zlch on-
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herroepelijk van het kapitalisme 
heeft bevrijd. 

- Een aantal mogendheden, waaron
der India, Indonesie, Egypte, Fin
land en Oostenrijk voert een politiek, 
die gericht is op vrede en ontspan
ning en onthoudt zich van het deel
nemen aan militaire blokken. 
Deze Ianden vormen met het so.o 
cialistische kamp tezamen een vre
deszone, die anderhalf miljard men
sen omvat. 

- De kracht van het socialistische we
reldstelsel groeit voortdurend. 
Door haar wetenschappelijke en 
technische successen is de Sowjet
Unie het verst gevorderde land ge-, 
worden op het gebied van de be
heersing van de atoom-energie 
voor industriele en militaire doel
einden. 
De gehele macht van het socialisme 
staat in dienst van de vrede. Het 
konsekwente optreden voor regaling 
door middel van onderhandelingen 
van de in de wereld bestaande ge
schillen en vraagstukken vindt al
gemene erkenning. De buitenlandse 
politlek van de staten van het so-
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ciaiistische stelr;el is onveranderlijk 
gericht op het vreedzaam naast el
kaar bestaan van aile Ianden, groat 
en klein. 

_ Nog nooit zijn de volksmassa's in 
zulk een .~mvang en op zulk een 
georganiseerde wijze .· opgetreden 
voor de vrede ais thans. De tijden 
zijn definitief V,oorbij, waarin de 
agressors konden handelen zonder 
ernstig rekening te houden met de 
openbare mening. 

_ Binnen de kapitaiistische wereld 
groeien de onderlinge tegenstellin
gen. Voorai de voornaamste hier
van, die tussen Engeland en Ameri
ka en hun wederzijdse aanhangers, 
spitst zich toe. De NAVO verkeert 
ip een orisis. Dit mili;taire !pact 
wordt geschokt door de conflicten 
tussen de deelnemers en door een 
toenemend verzet tegen Amerikaan
se overheersing. 
In IJsland heeft dit reeds geleid tot 
de vorming van een regering, die het 
opheffen van de Amerikaai:lse mili
taire basis ais voornaamste pro
grampunt heeft. Voor het eerst 
sinds 1947 maken, tegen de uitdruk
kelijke wil van de Amerikanen in, 
thans communisten weer dee! uit 
van een Westeuropese regering. 

- Het voortzetten van de bewape
ningswedloop en het instellen van 
de legers op een atoomoorlog gaan 
boven de draagkracht van vele sta
ten en brengen ernstige economi
sche moeilijkheden met zich mee. 
Vooral in kringen van handel, in
dustrie en landbouw ontwikkelt zich 
· een krachtige stroming, die gericht 
is op versterking van de economi
sche banden met de socialistische 
wereld. Deze stroming is bijzonder 
sterk in de Ianden, die aan het be
gin van hun industriEHe ontwikke
ling staan. 

- Het koloniaie stelsel valt uiteen. 
Tal van koloniaie Ianden hebben 
zich bevrijd en treden voor het 
eerst in de geschiedenis als zelf- · 
standige krachten in de internatio
naie politiek op. In de Ianden waar 
de koloniaie onderdrukking nog 
heerst, neemt de strijd voor natio
nale zelfstandigheid toe. De pogin
gen om deze vrijheidsbeweging te 
onderdrukken en de klok terug te 
draaien, zijn gedoemd te mislukl\:en. 

Dit zijn de voornaamste elementen, 
waarop de ontspanning in de betrekkin-

gen tussen Oost en West en de geest 
van Geneve berusten. Maar deze ant
spanning mag de waakzaamheid der 
volkeren. geen ogen'blik doen verslap
pen. De imperialistische krachten heb
ben hun agressieplannen niet opgege
ven en doen voortdurend nieuwe pogin
gen om de ,koude oorlog" weer in 
kracht te doen toenemen. 

De meest agressieve van deze krach
ten bevinden zich in West-Duitsland. 
Zij bedienen zich van de heroprichting 
van de Wehrmacht, die ze met atoom
wapens willen uitrusten. Het verl:lOd 
van de KPD toont op alarmerende wij
ze, dat deze kringen een nieuwe oorlog 
voorbereiden en daartoe het fascisme 
herstellen. Deze ontwikkeling is een 
dodelijk gevaar voor de veiligheid, de 
vrijheid en het bestaan van Nederland. 

Hiertegenover staat dat, naast de 
communisten, socialisten en invloed
rijke bu11gerlijke kringen zich teweer 
stellen en de noodzaak beginnen in ·te 
zien van het herstel van het anti-fas
cistische bondgenootschap uit de oar
log, ter gararitie van de Europese vei
ligheid. 

Terzelfdertijd wordt de vrede steeds 
opnieuw bedreigd door de pogingen der 
koloniale heersers om de vrijheidslie
vende volkeren onder het juk te hou
den. De dreiging met agressie tegen 
Egypte en de oorlog van het Franse 
imperialisme in Algiers zijn hiervan 
de sprekende voorbeelden. De politiek 
van de Nederlandse koloniale kringen 
gaat in dezelfde richting. Zij willen te
rugkomen op de soevereiniteitsover
dracht aan de Indonesische Republiek 
en weigeren over de kwestie Nieuw
Guinea te onderhandelen. Dit heeft tot 
een toenemende spanning tussen Ne
derland en Indonesie geleid, tot grate 
schade voor de Nederlandse economi
sche belangen en de dreiging van mili
taire conflicten opgeroepen. 

De strijd voor de vrede dient daarom 
volhardend te worden voortgezet. De 
belangrijkste kracht daarbij is de ar
beidersklasse die, als zij vereend op
treedt, in staat is, aile oorlogsgevaar 
definitief uit te bannen. 

II 

Voor het verder doorzetten van de 
internationale ontspanning, voor de 
ontplooiing van de internationaie arbei
dersbeweging en voor de ontwikkeling 
van het socialisme, heeft het 20ste Con
gres van de Communistische Partij van 
de Sowjet-Unie nieuwe wegen gebaand. 
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De op dit congres naar voren ge
brachte stellingen in enige actuele 
vraagstukken van de theorie, zijn een 
bijdrage tot verdere ontsparuting en tot 
het bevorderen van de eenheid van 
actie van de arbeidersklasse. Deze stel
lingen hebben betrekking op het vreed
zaam :riaast elkaar bestaan van Ianden 
met verschillende maatschappelijke 
stelsels, de mogelijkheid om . oorlogen 
te vennijden en de mogelijkheid om 
langs verschillende wegen het socialis
me te bereiken. 

In zijn Resolutie van. 10 april j.l. 
heeft het Partijbestuur van de C.P.N. 
deze stellingen-onderstreept als bijdra
gen tot de verheldering van de inzich
ten, die aan het Beginselprogram van 
1952 ten grondslag liggen. 

Het 20ste Congres van de C.P.S.U. 
reikte de vriendenhand aan de socialis
tische partijen met het doel, gezamei!r
Iijk de vrede te beschermen en de een-

• heid van de arbeidersbeweging, die 
sinds een halve eeuw in communisten 
en socialisten gescheiden is, te :herstel
len. 

Het Congres legde de schendingen 
van de socialistische democratie bloot, 
die het gevolg waren. van de persoons
verheerlijking van Stalin en nam maat
regelen voor handhaving en verdere 
ontplooiing van de rechten van het 
Sowjet-volk. 

Het Copgres stelde het Zesde Vijf
jarenplan op, dat in het bijzonder ten 
doel heeft het Ievenspeil en de sociale 
voorzieningen van de werkers ingrij
pend te verbeteren. 

Hiermee worden aan onze tegenstan
ders de voornaamste argumenten uit 
handen geslagen, waarmee zij het so
cialisme steeds bestreden hebben. 

Het Congres stelde vast, dat door 
Stalin ernstige beleidsfouten zijn ge
maakt en dat er in zijn werken on
juiste stellingen voorkomen. Deze fou
ten van Stalin. waren mogelijk door de 
verheerlijking van zijn persoon, die in 
de Sowjet-Unie en de internationale 
communistische beweging lange tijd 
bestaan heeft. 

Hierbij moeten echter de bijzondere 
omstandigheden. in acht worden geno
men, die dit mogelijk hebben gemaakt. 

De Sowjet-Unie was het eerste land, 
dat het socialisme opbouwde. Dat ging 
gepaard met een scherpe klassenstrijd. 
In de partij zelf moest een konsekwen
te strijd gevoerd worden tegen de vijan
den van het Leninisme, de Trotzkisten, 
rechtse opportunisten en anderen, wier 
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optreden in feite gericht was op het 
herstel van het kapitalisme. 

De opbouw van het socialisme had 
plaats onder voortdurende pogingen, 
uitgaande van de kapitalistische om
singeling, om de arbeidersmacht te ont
wrichten en te vernietigert. Het gevaar 
van agressie tegen de Sowjet-Unie nam 
vooral toe na het aan de macht komen 
van Hitler. 

Na de oorlog moest de Sowjet-Unie 
een dreigende aanval met atoom
wapens van de westelijke kapitalisti
sche Ianden, met Amerika aan het 
hoofd, onder het oog zien. Hierbij hing 
alles af van de kracht van de Sowjet
Unie en de met haar verbonden Ianden, 
temeer omdat ook in de kapitalistische 
Ianden van West-Europa nog geen de
mocratische machtsvonning tot stand 
was gekomen, die deze Ianden aan de 
greep van de Amerikaanse oorlogs
voorbereiders zou hebben onttrokken. 
Onder deze omstandigheden werd be
wust overgegaan tot bepaalde beper
kingen van de democratic in de Sow
jet-Unie en tot een strenge centrali
satie en een ijzeren discipline in de 
partij. 

Onvermijdelijk was, dat deze voort
durende oorlogsdreiging ook voor het 
Ievenspeil haar konsekwenties had. 

De onder het bestuur van Stalin ge
maakte fouten spruiten niet voort uit 
het socialistische stelsel, zoals de vijan
den van de arbeidersklasse beweren. 
Integendeel, zij zijn. er juist vreemd aan 
en betekenen een terugval in burger
lijke regeringsmethoden en in indivi
dualistisch optreden, zoals dat veelvul
dig voorkomt in burgerlijke partijen. 

Door de C.P.S.U. is. steeds een juiste, 
Ieninistische politiek .gevoerd, waardoor 
met succes heft soci,alisme is opge
bouwd, in de tweede wereldoorlog de 
overwinning op het fascisme werd be
haald en het uitbarsten van een derde 
wereldoorlog tot dusver is voorkomen. 
Deze politiek is in het belang geweest 
van. de werkers van de gehele wereld. 

De betekenis van Stalin is in het 
verleden overschat. Van een ,vergui
zing" is echter geen sprake; hij neemt 
in de geschiedenis van de arbeiders
beweging de plaats in van lien van 
de meest toegewijde bouwers van het 
socialism e. 

Onze partij beschouwt de Resolutie 
van het Centraal Comite van .de 
C.P.S.U. van 30 juni j.I. als een juiste 
en bevredigende analyse van de oor
zaken en gevolgen van de persoons
verheerlijking. Er bestaat overeenstem-
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ming tussen deze Resolutie en de stel
lingname van het Partijbestuur van de 
C.P.N., zoals die werd neergelegd in 
zijn Resolutie van 10 april j.l. · 

De waarborg tegen herhaling van 
deze fouten in de Sowjet-Unie of in an
dere Ianden bestaat hierin, dat de bo
vengeschetste omstandigheden, waar
onder ze zijn voorgekomen een periode 
kenmerken, die in het verleden ligt en 
afgesloten is en dat de persoonsver
heerlijking als anti-marxistisch veroor
deeld is. 

lli 

De zelfcritiek van de CPSU is door 
de internationale reactie onder Ieiding 
van het Amerikaanse ministerie van 
buitenlandse zaken aangegrepen, om 
de positieve betekenis van het ·2oste 
Congres der C.P.S.U. voor de massa's 
te verbergen en een grootscheepse las~ 
tercampagne te ontketenen tegen de 
Sowjet-Unie en tegen de communisti
sche partijen. 

Het doel van de lastercampagne 
was, de koude oorlog te herstellen en 
de Duitse herbewapening te rechtvaar
digen; zij moest het vertrouwen schok
ken in de grondslagen van de commu
nistische partijen, de eenheid van de 
arbeidersklasse tegengaan en de inter
nationale solidariteit van de communis
tische partijen teniet doen, alsmede de 
Ianden van het socialistische kamp van 
elkaar scheiden. 

De z.g. grote pers en de radio· in ons 
land hebben deze lastercampagne met 
een ongekende hysterie en met gebruik
making van de liederlijkste leugens ge
voerd, hetgeen onze partij bij de ver
kiezingen ernstig heeft geschaad. Doch 
het is de reactie niet gelukt op ernstige 
schaal verwarring in onze partij te 
stichten of de solidariteit met de 
C.P.S.U. te schokken. In de partijdis• 
cussie kwamen echter een aantal zwak
ten aan het Iicht, die ongetwijfeld ook 
in het verleden renunend hebben ge
werkt. 

Bij een aantal partijgenoten, ook in 
het Partijbestuur en andere besturen, 
trad wankelmoedigheid tegenover de 
vijandelijke campagne aan de dag. En
kele partijgenoten betwistten de 
C.P.S.U. het recht om beleidsfouten, 
waarbij de grondslagen en de algeme
ne politiek, van het communisme niet 
in het geding waren, in eigen kring te 
behandelen. Een dergelijke houding 
moet worden afgewezen, omdat inmen
ging van de partijen in elkaars interne 

aangelegenheden kan leiden tot me
ningsverschillen over niet-principiele 
zaken, die de eenheid van optreden van 
de marxistisch-leninistische partijen 
tegenover het imperialisme kunnen 
schaden. 

In de discussie traden partijgenoten 
op, die de in de Sowjet-Unie op Stalin 
uitgeoefende critiek automatisch op on
ze partij wilden toepassen. Zij beweer
den, dat ook in onze partij de demo
cratic geschonden zou worden, per
soonsverheerlijking zou bestaan en on
rechtmatigheden jegens afzonderlijke 
personen zouden plaatsvinden. Dit Is 
geheel in strijd met de ·waarheid en 
niets anders dan een weerspiegeling 
van de laster, die van anti-communis
tische zijde wordt gelanceerd. In wer
kelijkheid zijn dit aanvallen op de le
ninistische partijbeginselen, waardoor 
de communistische partij zich onder
scheidt van een sociaal-democratische 
partij en waa4:'over in het volgende 
hoofdstuk nader wordt gesproken. Op 
anarchistische wijze werd hierdoor ge
poogd het gezag van de democratisch 
gekozen leidingen te ondermijnen, het
geen verlammend op de partij-activiteit 
werkt. 

Tegen der.gelijke, de principes van de 
partij aantastende opvattingen is een 
verzoenende houding in een strijdbare 
partij niet toelaatbaar. 

IV 

De in de partij gevoerde discussie 
heeft o•k nog andere belangrijke con
clusies opgeleverd. • 

In het in 1952 opgestelde Beginsel
program van onze partij is de gedachte 
van een Nederlandse weg naar het so
cialisme vastgelegd. Deze gedachte 
moet ook van toepassing worden ge
bracht op de partij zelf; een vernieu
wing van haar structuur en werkwijze 
is nodig. 

De taken, die de CPN in de huidige 
s.ituatie heeft, zijn: het verdedigen van 
de vrede en de bevrijding van N eder
land uit de Amerikaanse overheersing, 
het verdedigen, uitbreiden en vernieu
wen van de democratic in ons land; de 
behartiging van de belangen van de 
werkers en het bestrijden van de macht 
van de grote monopolies en het kolo
niale kapitaal. 

De organisatievormen en de werk
wijze van de partij moeten in overeen~ 
stemming zijn met de huidige poli
tieke situatie, met de taken, die de 
partij heeft te vervullen en met de bij-
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zonderheden van de Nederlandse ar
beidersbeweging. 

Bij de rwodzakelijke vernieuwing van 
de organisatievormen en de werkwijze 
van de partij moeten de leninistische 
organisatie-principes onverminderd van 
kracht blijven, te weten: de ideologi
sche eenheid op grondslag van het 
marxisme-lenfnisme, het bestuur van 
de gehele partij door Mn centrale Iei
ding, critiek en zelfcritiek, eenheid bij 
de uitvoering van de democratisch ge
rwmen besluiten. 

Het kenmerk van de partijdiscipline 
is, dat zij gelijk is voor ieder lid, welke 
functie men oak vervult. Zij wordt niet 
mechanisch opgelegd, maar moet be
rusten op de meningsvorming door 
grondige discussie en op .het J;>ewustzijn 
dat het noodzakelijk is, alle uiteindelijk 
genomen besluiten uit te voeren, ook 
als men het daarmee persoonlijk niet 
eens is. 

Hoewel de juistheid van de partij
politiek door de loop der ontwikkeling 
bevestigd wordt, moet vastgesteld 
worden dat de partijorganisatie er niet 
in geslaagd is deze politiek onder de 
massa's te brengen en nieuwe onder
steuning voor de uitvoering ervan te 
verwerven. 

De organisatievormen van onze par
tij zijn niet in overeenstemming met 
haar doelstellingen in de huidige en 
komende situatie. Zij zijn gei:nspireerd 
op de ervaringen van buitenlandse com
munistische partijen. Met name zijn 
dat die van de CPSU en van de com
munistische partijen van Frantvijk en 
ItaliEi, waar het pol.itieke Ieven inten
siever is, het proletariaat veel sterkere 
posities inneemt en de partij als mas
sa-partij een andere rol vervult. 

Tengevolge ·van deze standaardisatie . 
op het model van zusterpartijen, die 
andere taken hebben en onder andere 
omstandigheden werken, zijn er in on
ze partij onjuiste toestanden gegroeid. 
Zo heeft er een overdreven centralisatie 
plaats .gehad; de afdelingen werken 
voornamelijk op grand van opdrachten 
die van bovenaf gegeven worden; het 
zelfinitiatief en de zelfwerkzaamheid 
van de partijafdelingen en van de le
den speelt een geringe rol. Daarmee 
samenhangend is in de partij een bu
reaucratische werkwijze gegroeid, 
waardoor de partijleiding te weinig 
verbonden is met de afdelingen. 

Op grondslag van de gedachte van 
een vernieuwing der organisatievormen 
en werkwijze der partij, legt het Partij-
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bestuur de volgende punten ter bespre
king voor: 

1. De afdelingen ln gemeenten en 
buurten zijn de pijlers van de par
tij. Zij dienen zelfstandig en naar 
eigen inzicht de partijpolitiek toe 
te passen volgens de plaatselijke 
omstandigheden. Zij moeten voort
durend hun aandeel bijdragen tot 
de vaststelling van de partijpoli
tiek. Zij moeten de juistheid en 
doelmatigheid van de besluiten van 
het Partijbestuur aan de praktijk 
toetsen en deze zo nodig door hun 
critiek en voorstellen helpen ver
beteren. 

2. In de grate centra zal het partij
apparaat vereenvoudigd kunnen 
worden door samenvoeging van 
afdelingen. 

3. De verkiezing van afdelingsbestu
ren moet onder deelname van zo
veel mogelijk leden geschieden. 
Veranderingen in de besturen nio
gen niet buiten de ledenvergade
ringen om geschieden. Bestuur-. 
ders zouden in de eerste plaats 
diegenen moeten zijn, die invloed 
onder de pevolking hebben en in 
staat zijn de partij onder de massa 
te vertegenwoordigen, b.v. gemeen
teraadsleden, partijgenoten, die ac
tief zijn in de vakverenigingen en 
andere belangenorganisaties van 
de bevolking. 

4. De partij-afdeling behoort over 
voldoende geldmiddelen te beschik
ken om de uitgaven die verbonden 
zijn aan een toenemende en verbe
terde activiteit, te bekostigen. 

5. Overwogen moet worden om af. te 
zien van bedrijfsafdelingen. De er
varing heeft geleerd, dat het onder 
de bestaande voorwaarden niet mo
gelijk is, deze bedrijfsafdelingen 
goed te doen functioneren. Dit 
hangt samen met tal van omstan
digheden. Vele arbeiders wonen 
verspreid en ver van hun bedrijf 
en hebben tijdens de werktijd geen 
gelegenheid contact met elkaar te 
onderhouden, o.a. door het hoge 
werktempo en door ploegen
diensten, enz., enz. 

Partijg.roepen op de bedrijven 
zijn niet onontbeerlijk voor de on
middellijke belangenbehartiging 
van de arbeiders. De arbeiders 
hebben het recht veroverd om door 
de vakverenigingen, kernen en an
dere vertegenwoordigingen voor 



hun belangen in het bedrijf op te 
komen. 

In de bedrijven kan de propa
ganda voor de ·politiek van de par
tij worden versterkt doordat de na
bijliggende afdelingen zorgen voor 
politieke bedrijfskranten en voor 
de verkoop van andere literatuur. 

6. Het is noodzakelijk dat er een 
rechtstreekse verbinding tussen 
het partijbestuur en de afdelingen 
bestaat en dat de structuur van de 
partij-organisatie hierbij aange
past is. 

7. Het is wenselijk een partijraad te 
vormen die tot taak hl)eft het par
tijbestuur bij belangrijke v.raag
stukken van advies te dienen. 
Overwogen zal moeten worden 
voordrachten voor alle landelijke 
functies (leden van hef dagelijks 
bestuur, hoofdredacteur van de 
krant, enz.) en voor de kandidaten
lijsten bij verkiezingen te Iaten op
stellen door de partijraad. De par
tijraad zal het best aan zijn doel 
beantwoorden, wanneer hij zal wor
den samengesteld uit afgevaardig
dien, die op de districtsconferen
ties worden gekozen uit door de 
afdelingen gestelde kandidaten. 
Voor deze afvaardiging zal het le
dental der districten niet bepalend 
behoeven te zijn. De samenstelling 
van de afvaalfdigingen der dis
tricten kan op de districts-confe
renties zo nodig gewijzigd worden. 
De pal!tijraad zou een vijftigtal 
leden moeten omvatten. 

8. Het partijbestuur, dat op het Con
gres gekozen wordt, zal veelvul
diger bijeen dienen te komen dan 
tot nu toe het geval was en zal 
belast zijn met de directe Ieiding 
van de partij. Met het oog op deze 
veranderde werkwijze dient het 
kleiner van omvang te zijn dan 
thans. 

9. De uitvoering van de besluiten van 
het partijbestuur ligt in handen 
van een dagelijks bestuur, waar
van een der !eden als algemeen 
secretaris fungeert. De leden bier
van moeten zo mogelijk geen ne
venfuncties in openbare lichamen 
of andere organisatiea vervullen. 

Het secretariaat, zoals dat tot 
dusver bestaan heeft, wordt bier
door overbodig. 

De verschillende bureaus, zoals 
het orgariiaatieb'ureau en het pro-

paganda-bureau, zullen worden op
geheven en de werkzaamheden 
daarvan zullen onder het dagelijks 
beatuur vallen. 

10. De functie van de districtsbesturen 
zou moeten worden gewijzigd. 

Van organen, die ala tussenscha
kels de instructie van het partij
bestuur doorgeven aan de afdelin
gen, moeten zij worden tot coor
dinatie-organen van de activiteiten 
der afdelingen in het betreffende 
district. Voor dit doe! kan het dis
trictsbestuur kleiner zijn dan 
thans. Om beslissingen te nemen, 
die het gehele district met a1 zijn 
afdelingen betreffen, zouden. ver
tegenwoordigers van de afdelingen 
voor overleg kunnen bijeenkomen. 

11. Het Congres zal het nieuwe partij
bestuur opdracht moeten geven een 
statutenwijziging in de geest van 
deze werkwijze 'voor te bereiden, 
die aan het volgende Congres voor 
te leggen en in afwachting daar
van voorlopige regelingen te tref
fen. 

v 
In de partijdiscussie is veel aaondacht 

besteed aan de bij ons gegroeide op
vattingen ten aanzien van het Iidmaat
schap van communisten van andere or
ganisaties. 

Het Congres zal hier grondige ver
andering in moeten brengen. Het zal 
ondubbelzinnig dienen uit te spreken, 
dat de partij principieel de gedachte 
verwerpt als zou het lidmaatschap van 
haar leden van andere organisaties ge
richt moeten zijn op partij-politieke 
doeleinden op het voeren van oppositie, 
,cellenbouw" enz. 

De wereldbeschouwing van de com
munisten maakt het tot iets vanzelf· 
sprekends dat zij actief aan het maat
schappelijk en verenigingsleven deel
nemen. Zij hebben daarbij niets andera 
op het oog dan het optreden voor de 
belangen van de !eden en van de ver
enigingen, waarvan zij lid zijn. 

Als klassebewuste arbeiders en wer
kers achten de communisten het hun 
plicht, lid te zijn van een vakorganisa
tie. Hun lidmaatschap is niet gericht 
op het bevorderen van partijpolitieke 
doeleinden, doch uitsluitend op de be
hartiging van de belangen der arbei
ders en van hun vakorganisatie zelf. 

Wat de Communistische Partij ala 
zodanig betreft, zij ziet thana als .een 
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van haar voornaamste taken een ver
sterkte propaganda voor het herstel 
van de eenheid in de vakbeweging, in 
het bijzonder voor het ongedaan maken 
van de splitsing tussen NVV en EVC. 
Het Congres zal zich daarom opnieuw 
en met klem moeten uitspreken voor 
fusie van·de EVC met het NVV. 

Naarmate in de strijd tegen de reac
tie en voor de vrede het onderlinge 
vertrouwen tussen communisten en de 
socialisten groeit, zullen ook de voor
waarden voor dit herstel van de een
heid der vakbeweging rijpen. 

Terzelfdertijd groeit deze eenheid in 
het gezamenlijk optreden van NVV -ers 
en EVC-ers voor de lonen en arbeids
voorwaarden. 

Het Congres zal zich dienen te be
raden over de stand van zaken betref
fende de samenwerking tussen com
,munisten -en socialisten, met het doel 
deze dichter bij haar verwezenlijking 
te brengen in de strijd tegen de Romme
reactie, voor de vrede en voor een link
se regering. 

VI 

De reactie heeft altijd verbitterde 
aanvallen gedaan op de verbqndenheid 
van Q,e arbeiders aller Ianden. Steeds 
zijn deze aanvallen mislukt. Ook nu, 
bij de grootscheepse lastercampagne 
rondom de critiek op Stalin, is dit het 
geval geweest. 

De solidariteit van de arbeiders der 
verschillende Ianden en van hun re
:volutionaire partijen is onmisbaar in 
de strijd voor de vrede en tegen de 
internationaal georganiseerde trusts. 

Het proletarische internationalisme 
heeft tot grote successen geleid bij de 
bescherming van de jonge Sowjet
macht tegen de aanvallen van het in
ternationale kapitaal, in de bevrijdings
strijd van de koloniale volkeren, in de 
strijd voor de vrede en bij de verde
diging van de belangen van de werkers 

in de kapitalistische Ianden. 
Nu er perspectieven zijn om een 

langdurige vrede af te dwingen en de 
monopolies te verhinderen hun plan
nen uit te voeren, is het nodig de ban
den van internationale solidariteit nau
wer aan te halen. Daar de macht van 
het socialisme in de wereld enorm is 
toegenomen en de communistische par
tijen bij hun strijd optreden onder uit
eenlopende bijzonderheden van natio
nale ontwikkeling en in overeenstem
ming hiermee eigen wegen naar het 
socialisme zoeken, is een organisatie, 
zoals indertijd de Komintern of later 
voor enige communistische partijen de 
Kominform, niet doelmatig. De contac
ten met andere communistische par
tijen blijven nodig en dienen verbeterd 
te worden, ter uitwisseling van erva
ringen en voor de gedachtenwisseling 
over algemene vraagstukken, zonder 
dat inmenging in elkaars interne zaken 
mag plaatsvinden. 

Dit bepaalt ook de houding van de 
CPN tegenover de Communistische 
Partij van de Sowjet-Unie, die er een 
is van vriendschap en solidariteit met 
haar soCialistische politiek. 

Deze vriendschap en solidariteit be
rusten op een gemeenschappelijke ideo
logie, het marxisme-leninisme, en de 
gemeenschappelijke taken in de strijd 
voor de vrede en tegen de wereldcon
cerns. Zij is in overeenstemming · met 
het belang van de Nederlandse arbei
dersklasse en het nationale belang van 
ons land, dat voor zijn veiligheid en 
welvaart grote behoefte heeft aan de 
vriendschap met de Sowjet-Unie. 

Naarmate de invloed van onze partij 
zal groeien, · zal ook onze solidariteit 
een reeler betekenis krijgen. Daartoe is 
nodig een scheppende toepassing van 
het marxisme-leninisme op de verhou
dingen van ons land, op grondslag van 
een zelfstandige theoretische arbeid en 
analyse. 

21 augustus 1956 

Oproep van de C.P.N. tot verdere 

strijd tegen Romme 

Nu, drie maanden na de verkiezingen, heeft Nederland nog geen regering. De 
stembusuitslag liet. er geen twijfel over bestaan, dat ons volk een linkse koers 
wenst. De KVP werd, ondanks de steun van Welter, niet de grootste partij. De 
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rechtse protestantse partijen, die aan Romme's leiband liepen, verloren een deel 
van hun aanhang. Het Nederlandse volk wenste een stap naar links te doen. 

owars tegen deze verkiezingsuitslag in werd eerst door Romme gepoogd, een 
overwegend rechtse regering te vormen waarin de Partij van de Arbeid tot op 
ondergeschikte posities teruggedrongen zou zijn. Daarna poogde de anti-revolutio
nair De Gaay Fortman, met feitelijke uitsluiting van de P.v.d.A., een extra-parle
mentair kabinet onder rechtse leiding te vormen. 

Zulk een r:echtse regering in de een of andere vorm is onaanvaardbaar. Aan de 
verkiezingsuitslag mag niet getornd worden. 

Een rechtse regering zou het tot haar voornaamste taak maken de Amerikaanse 
eisen tot verhoogde bewapening in te willigen, die ten koste zullen gaan van het 
}evenspeil en de sociaie voorzieningen. ~ 

Zij zou het conflict met Indonesie verder op de spits drijven. c 

Zij zou het program van de grote buiten- en binnenlandse bezitters uitvoeren, 
dat behelst: huurverhoging zonder volledige tegemoetkoming in loon of inkomen; 

ouderdomspremie zonder voldoende compensatie; 
verlaging van de koopkracht door waardevermindering van het geld en ver-

hoging van de prijzen. -
Zij zou, net ais voor de oorlog, geven aan de rijken en nemen van de werkers. 
Het optreden van een rechtse regering zou op zichzelf reeds een aantasting 

zijn van de democratie en deze nog verder ondermijnen. ·• 
Zo een regering moet verhinderd worden. 
Het programma van de reactie mag niet uitgevoerd worden. 
Daarom is thans nieuwe en eensgezinde actie van de arbeideAI.assl) en aile 

democratische krachten geboden om de Romme-reactie verder t~ te dringen. 
In demonstraties en meetings zowel van de politieke partijen als van de vak

verenigingen moet een loyaie uitvoering van de verkiezingsuitslag worden geeist. 
Het zou onjuist zijn, wanneer de Partij van de Arbeid zich in de oppositie zou 

laten dringen. Daardoor zou de reactie vrij spel krijgen en, eenmaai aan het 
bewind, zai zij voor geen ondemocratische maatregelen terugdeinzen. Oat is 
bewezen door de geest, waarin de KVP haar verkiezingscampagne heeft gevoerd. 

Het zou onjuist zijn indien de Partij van de Arbeid verdere concessies aan de 
KVP zou doen. Oat zou in strijd zijn met de duidelijke wil van de PvdA-aanhang, 
die reeds vol ongerustheid gezien heeft hoe er in de loop van de kabinetscrisis 
aan verschillende eisen van Romme is toegegeven. · 

De !eden en kiezers van de PvdA verlangen, dat deze partij ditmaal. het been 
stijf houdt. De PvdA kan de aanmatigende politiek van Romme terugwijzen door 
een regering te vormen zonder diens trawanten en door onwrikbaar vast te houden 
aan datgene, wat het uitgangspunt was bij de formatiepoging van dr Drees, 
namelijk dat de· oorlogsuitgaven verlaagd worden tot 1000 miljoen guldens per 
jaar. 

Als de reactie desondanks haar zin wil doordrijven, hetzij op de wijze van Romme, 
hetzij op de wijze van De Gaay Fortman, zal ontbinding van de Tweede Kamer de 
enige uitweg zijn. 

Liever nieuwe verkiezingen dan een rechtse regering in een of andere vorm! 
Noch door zich bij voorbaat buiten de regering te laten sluiten, noch door steeds 

niuewe concessies te doen, drijft men de reactie terug. Dit kan aileen met succes 
gebeuren door eenheid van socialisten, communisten en aile andere democraten. 

Het verloop van de kabinetsformatie bewijst, hoe schadelijk en onvruchtbaar 
het anti-communisme van de P.v.d.A.-leiding is, dat de arbeiders verdeeld houdt. 

Het Dagelijks Bestuur van de CPN roept aile socialistische en communistische 
a.rbeiders. op, hun krachten te verenigen, gezamenlijk op te treden om Romme 
nieuwe nederlagen toe te brengen en de ontwikkeling naar links verder voort te 
stu wen. 

14 september 1956 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE 
COMMUNISTISCHE P ARTIJ VAN NEDERLAND 

623 



Halfgeleiders en hun toepassing 

In de gehele wereld bestaat hier 
sinds een kwart eeuw belangstelling 
voor. Het ,Instituut voor Halfgeleiders 
in de USSR", met aan het hoofd het 
lid der Academie van Wetenschappen 
A. F. Joffe, heeft- zo meldt het vier
de nummer van het VOKS-bulletin va,n 
1956 - de laatste tijd opmerkelijke 
vorderingen gemaakt. Halfgeleiders 
zijn materialen die de eigenschap be
zitten zonder verdere apparatuur 
warmte, licht en geluid in elektrische 
energie te kttnnen omzetten. Volgens 
de Sowjet-dM!kundigen bieden de he
dendaagse halfgeleider-toestellen niet 
slechts de mogelijkheid om grote hoe
veelheden energie, welke bij andere 
werkwijzen verloren gaan, nuttig te ge
bruiken, maar dank zij de halfgeleiders 
kunnen ook de afmetingen der instal
laties sterk verkleind worden. Men -is 
er o.m. in geslaagd radio-ontvangers 
en radio-zenders van uiterst geringe 
afmeting te bouwen. 

Bovendien (zo zegt A. F. Joffe) is de 
levensduur van moderne halfgeleiders
toestellen bijzonder lang en behoeven 
ze nauwelijks ooit onklaar te geraken. 

Men voorspelt, dat het mogelijk zal 
worden, een elektronische rekenmachi
ne te bouwen die in .een koffer gemon
teerd kan worden. (Tegenwoordig heeft 
zo'n machine nog vele vertrekken of 
zelfs een gebouw nodig). 

In de Sowjet-Unie zijn proeven ge
nomen met een halfgeleider-ijskast die 
tevens als oven dienst kan doen. 

Een wetenschappelijk overzicht vindt 
men in het artikel ,Halbleitergerate", 
door M. S. Sominski, overgenomen in 
,Sowjetwissenschaft", no. 6, 1955. 

Sommige onderzoekers menen dat 
de halfgeleiders zelfs de atoom-eZ::ergie 
in belangrijkheid zullen gaan overtref
feri. 

N ederlandse toeristen naar 
Oost-Europa 

De ,Hongaarse Revue" (verschijnend 
te Boedapest in het Duits, Engels, 
Frans en Russisch) bevat een inter-
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view met de heer F. C. Jaski, directeur 
van de Nederlandse Pullman Club een 
vereniging met ongeveer vijfduizeZ::d ]e
den, gevestigd in Den Haag. De heer 
Jaski verklaarde, mede uit naam van 
de Nederlandse bezoekers aan H on
g a r ij e, dat hij zowel de verzorging 
als de uitvoering en samenstelling van 
het Hongaarse reisprogramma voor
treffelijk achtte. Hij had een punt van 
kritiek: in het belang van het toene
mende vreemdelingenverkeer zou het 
naar zijn mening gewenst zijn, dat de 
pascontrole en verdere formaliteiten 
bij de Hongaarse grens zouden worden 
bekort. ~ij sprak de hoop uit, dat de 
oude vr1endschapsbanden tussen het 
~ongaarse en het N ederlandse volk op
meuw versterkt zullen worden. 

De heer Jaski deelde bovendien mee 
da_t hij zo spoedig mogelijk gezelschapa-: 
relZen over T s j e c h o s 1 o w a k ij e 
hoopte te organiseren: van Nederland 
naar Praag en via het Tatragebergte 
en Bratislava naar Boedapest. ~ 

Amerikaan wint Poolse p ·s 

Het ,Mickiewicz Eeuwfeest-Co ite 
der Poolse Volksrepubliek" had ee in
ternationale prijsvraag uitgeschteven 
voor de vertaling van gedeelten uit 
Adam Mickiewicz' hoofdwerk Pan 
Tadeusz" in Engelse verzen. De e~rste 
prijs is gewonnen door een rustend of
ficier der marine van de Verenigde 
Staten: Commander Richard F. Arm
knecht. 

Burbanks werk in het Russisch 

Het werk van de Amerikaanse kwe
ker en bioloog Luther Burbank (1847-
1926), een voorloper van I. W... Mitsjoe
rin, is opnieuw in het Russisch ver
schenen. Het lid van de Sowjet-Aca
demie van Wetenschappen N. W. Tsit
sin bezo:rgde een keuze uit Burbanks 
geschriften, terwijl Burbanks in samen
werking met W. Hall geschreven boek 
,De oogst der jaren" door I. Borgman 
in het Russisch is vertaald en te Moa
kou is uitgegeven. 

d.L. 
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18e jaargang no. 11 november 1858 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewiJd aan de theorie en praktijk van het 
marxisme-leninisme onder leidl~?g van het7partijbestuur der c.p.n. 

HET l8de CONGRES 
De verleiding om een kenschetsing te geven van het 18e congres is 

groot. Was het enthousiast? Ja. Was het strijdbaar? Eveneens moet het 
antwoord dan ja luiden. 

Ja, strijdbaar en enthousiast was het zeker, maar bovenal was het 
doortrokken van werkelijkheidszin, was het nuchter. Juist dat was het 
wat aan de strijdbaarheid en het enthousiasme stevigheid en diep
gang gaf. 

Die ingesteldbeid van het congres toonde de ernst aan, waarmee de 
gedelegeerden hun werk voor de partij verrichtten. Zij werden daarbij 
geleid en gedragen door de serieuse, wel doordachte voorbereiding van 
het congres in tal van ledenvergaderingen. Het resultaat van die 
discussies, zowel tijdens de voorbereiding als gedurende het congres, 
vond zijn weerspiegeling in de resolutie, die met instemming van alle 
gedelegeerden werd aangenomen. Die resolutie vormt de grondslag 
voor onze activiteiten in de naaste toekomst. Een toekomst, die nieuwe 
problemen aan de orde stelt, maar tevens nieuwe mogelijkheden 
inhoudt. 

Belang van Nederland richtsnoer 

Vanzelfsprekend werd er op het congres en in de resolutie aandacht 
besteed aan de internationale politieke situatie. Maar die aandacht 
voltrok zich niet in de zin van een verklaren van de internationale 
politieke ontwikkeling, maar ging uit van de plaats en de rol die 
Nederland daarin vervult en welke ons land vervullen moet om zijn 
belangen te waarborgen. 

Vanuit dit standpunt werd met kracht het gevaar van de Duitse 
herbewapening gesignaleerd als een direct gevaar voor de veiligheid 
van ons land. Maar ook werd dit vraagstuk van de Duitse herbewape
ning geplaatst in het gehele internationale politieke beeld, en het con
gres trok daaruit de volgende conclusie: 

.. De economische en polWeke druk op ons land neemt toe, naarmate dit 
land..- onder Amerikaanse leiding..- op de weg terug naar het Hitierisme 
wordt gedreven en door de agressiviteit van de daar heersende kringen 
de vrijheid en veiligheid van Nederland in het geding komen." (Congres
resolutie) 
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Het congres karakteriseerde de politiek van Amerika als een politiek 
ter behartiging van eigen militaire en economische belangen ten koste 
van de Atlantische "bondgenoten", met als middel de hantering van de 
angst voor agressie van de zijde der Sowjet-Unie. 

Voortbouwend hierop wordt de enige weg gewezen voor ons land, 
namelijk het innemen van een zelfstandige positie tussen de grote 
mogendheden, het benutten van die positie in dienst van de vrede. 

Opmerkelijk hierbij is dat deze aangegeven weg in volkomen over
eenstemmming is met de nationale trad·lties op het gebied van de 
buitenlandse politiek. 

Zo'n zelfstandige positie tussen de grote mogendheden verbetert niet 
alleen de politieke positie van ons land, maar schept tegelijkertijd 
nieuwe kansen voor de Nederlandse economie, door de mogelijkheid 
van het drijven van handel zowel met het oosten als het westen, waarbij l 
de thans eenzijdige oriëntatie op het westen, die onze economische 
positie kwetsbaar maakt, doorbroken zou worden. 

Een nieuwe gedachte wordt gelanceerd in verband met het streven 
n:aar het herstel van de nationale zelfstandigheid van ons land, in de 
conclusie, dat op grond van de nieuwe internationale omstandigheden 
thans de reële mogelijkheid bestaat om langs geleidelijke en vreed
zame weg de Amerikaanse overheersing terug te dringen. De ervaringen 
van de ontwikkeling op IJsland bevestigen deze conclusie en wijzen 
ook op de nieuwe mogelijkheden in die strijd. De betekenis van deze 
stellingname is van groot gewicht. Zij geeft niet alleen nieuw perspec
tief en nieuwe impulsen aan de strijd, maar is tevens richtinggevend 
voor de vaststelling van het program waaarop die strijd gevoerd moet 
worden en zij verschaft nieuwe mogelijkheden om bondgenoten in die 
strijd te verwerven. 

Het is een conclusie die het samengaan van de nationale krachten 
bevordert. Want de enige weg naar het herstel van de nationale zelf
standigheid gaat via het actieve optreden van de nationale democrati
sche krachten. En die krachten breken zich langzaam maar zeker baan, 
omdat hun belangen in het gedrang komen door de anti-nationale 
politiek van de grote ondernemers en de Romme-reactie. Die krachten 
zijn de boeren, de middenklassen, de intellectuelen en ook handels
kringen. 

Zij hebben met de arbeidersklasse één gemeenschappelijke vijand, die 
door gemeenschappelijk optreden verslagen kan worden. De kracht en 
het tempo van de ontplooiing van die strijd der democratische krachten 
hangt van de krachtsinspanning van de arbeidersklasse af. Zij is van 
de onderdrukte en uitgebuite klassen en groeperingen de talrijkste, de 
beste georganiseerde en meest bewuste kracht. Zij is als klasse, in haar 
geheel onderworpen aan de uitbuiting en de ontrechting van de zijde 
van het grootkapitaal. · 

Zij bezit de ervaring en het begrip van georganiseerde strijd in veel 
hogere en omvattende mate dan alle andere mee marcherende krachten. 

Die kracht van het optreden van de arbeidersklasse wordt weer 
bepaald door de eenheid. Naarmate die eenheid voortgang maakt, 
groeit de kracht van de arbeidersklasse. 

Het vraagstuk van het herstel van de eenheid der arbeidersklasse 
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is daarom in de huidige situatie een brandend vraagstuk. Het moet ook 
geplaatst worden in en benaderd worden uit de omstandigheden van 
de strijd van vandaag. Daarom moet de passage in de resolutie over de 
eenheid onze volle aandacht hebben. Daarin wordt gezegd, dat de een
heid van de arbeidersklasse niet beperkt (kan) blijven tot de dagelijkse 
ecoiJOmische strijd, doch dat zij moet worden opgeheven tot het peil 
van een regeringspolitiek van nationale zelfstandigheid en vrede. 

C.P.N., partij van de Nederlandse arbeidersklasse 

In die strijd voor nationale zelfstandigheid, vrede en democratie, 
mogen nooit de belangen van de arbeidersklasse op de achtergrond 
raken. Haar belangen kunnen in de kapitalistische maatschappij alleen 
gediend worden door er actief voor op te treden. Het voeren van de 
strijd voor die klassebelangen is klassenstrijd. Dit leidt niet tot een 
beperking van de strijd voor de vrede en nationale zelfstandigheid, 
want het actief optreden voor de klassebelangen valt samen met de 
nationale bevrijdingsstrijd. Door die strijd groeit het bewustzijn van de 
arbeiders, worden er steeds meerderen in de actie betrokken, groeien 
de krachten van de arbeidersklasse en is ze in staat andere krachten 
tot activiteit op te wekken en de zwakten en invloeden, die met hun 
optreden gepaard gaan, in de strijd uit te bannen en op te heffen. In 
de strijd voor de vrede en vooruitgang vormen daarom een consekwente 
klassepolitiek en een nationale politiek de hoekstenen. 

Bondgenoten winnen door hen in de actie op te heffen tot het peil 
van een bewuste nationale democratische politiek. 

Eenheid van de arbeidersklasse, door actief optreden voor de be
langen van de arbeiders en niet door likwidatie van bestaande posities. 

Daarom werd op het congres scherp stelling genomen tegen opvat
tingen en uitspraken over opheffing van de E.V.C. 

Duidelijk werd uitgesproken dat de communisten onvermoeibaar 
moeten streven naar fusie tussen E.V.C. en N.V.V. 

Juist om de arbeidersklasse haar rol in de strijd voor nationale zelf
standigheid op succesvolle wijze te laten vervullen, was het nood
zakelijk dat het congres zich zo duidelijk over de klassepositie van de 
C.P.N. uitsprak en richting gaf aan het optreden van de partij in de 
komende tijd. 

De C.P.N. zal, gesterkt door de analyses van dit congres en de daarop 
gebaseerde uitspraken, de strijd voor een progressief en klassebewust 
standpunt versterken en haar ideologische strijd tegen het reformisme 
en voor een proletarische politiek niet stopzetten of verdoezelen. 

Het congres zelf gaf hét voorbeeld door zich in de resolutie uit te 
spreken voor de eenheid van N.V.V. en E.V.C., voor het aanknopen van 
kameraadschappelijke betrekkingen tussen de fracties van C.P.N. en 
P.v.d.A. in de volksvertegenwoordiging en gemeenteraden, maar tege
lijkertijd werd de politiek van de P.v.d.A. openhartig en scherp ge
kritiseerd. 

Het innemen van een klassestandpunt is niet in strijd met de uit
spraak in de resolutie dat de C.P.N. in vrede met de kerken wenst te 
leven. Deze uitspraak verduidelijkt de verhouding van de C.P.N. t.a.v. 
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de kerk en ruimt een aantal belemmeringen op die het gemeenschap
pelijk optreden voor de vrede en nationale z.elfstandigheid thans nog 
wel eens remmen. 

Organisatie, hulpmiddel tot uitvoering politieke lijn 

Uitvoerig heeft de partij zich in de voorbereiding van het congres 
en ook tijdens het congres bezig gehouden met de organisatie-vraag· 
stukken. Voorstellen tot vernieuwing waren in het congres-discussie
materiaal gedaan. (Zie P. en C.- oktober-nummer.) 

Deze voorstellen gingen uit van het behoud van de principes van het 
marxisme-leninisme op organisatorisch gebied. Deze principes zijn 
geldend voor een gehele historische periode, de periode van het impe
rialisme. Veranderingen werden voorgesteld t.a.v. de vormen, want de 
organisatievormen moeten bepaald worden naar de omstandigheden 
van de fase waarin de strijd zich bevindt en naar de bijzondere om
standigheden van het land, waar een partij haar activiteiten voert. , 
Vanuit dat oogpunt moeten ook de voorstellen voor de organisatie 
worden bekeken. 

Tevens is de aanpak van dit vraagstuk door het congres een voor
beeld van een levende hantering van de theorie en een doorbreken 
van een houding van formeel handelen, waarbij de praktijk kunstmatig 
in overeenstemming met de theorie wordt gebracht. 

In dit verband is het nodig te wijzen op de uitspraak van pgt. de 
Groot, in zijn inleiding, waar hij zegt, dat we een streep moeten zetten 
onder de discussies over gebeurtenissen uit het verleden, maar dat 
we de kritische bestudering van de theorieën en de politieke vraag
stukken van het moment, in het bijzonder de stellingen van Stalin 
t.a.v. de opbouw van de partij, de werkwijze en de methode van leiding 
geven, moeten voortzetten. Dat stelt nieuwe, hoge eisen aan alle 
communisten, vooral aan de kaders, om die taak naar behoren te 
vervullen. Daarvoor zal het theoretisch en ideologisch peil van onze 
partij moeten worden verhoogd en verder ontwikkeld. Deze uitspraak 
laat zien, dat we ook op theoretisch gebied een nieuwe periode tege
moet gaan. 

Onverbrekelijke solidariteit met de Sowjet-Unie 

Het vraagstuk van de persoonsverheerlijking, dat behandeld werd 
op het 20ste congres van de C.P.S.U., vormde de aanleiding tot een 
ongekend krachtige lastercampagne met de bedoeling splitsing te 
brengen tussen de communistische partijen onderling en in hun gele
deren, om daarmee het anti-imperialistische front te ontkrachten. Die 
campagne is mislukt, hetgeen nu voor ieder duidelijk is, er zijn geen 
onderlinge tegenstellingen tussen de communistische partijen ontstaan 
en hun gelederen staan hecht aaneengesloten. 

Dat bleek ook op ons 18e congres, waar de Resolutie met algemene 
stemmen werd aangenomen en het Besluit (zie elders in dit nummer), 
met slechts drie stemmen tegen. 

628 



Dat is een niet mis te verstaan antwoord aan al diegenen, die op 
verwarring in de C.P.N. hadden gehoopt en die met hun campagnes 
kosten noch moeite gespaard hebben om de C.P.N. te schaden in haar 
strijd. Deze uitspraak over het handhaven van onverbrekelijke soli
dariteit met de Sowjet-Unie en met de C.P.S.U. is de logische conse
kwentie van de nationale politiek, die door het congres werd vast
gesteld. Deze solidariteit is in het belang van de vrede en de nationale 
zelfstandigheid van ons land. 

Nederlandse weg naar het socialisme 

Niet alleen wordt in de resolutie aandacht besteed aan de actuele 
politiek, maar ook de verder liggende ontwikkeling en het socialistische 
doel worden behandeld. 

In de actuele strijd is deze stellingname van groot belang, omdat het 
laat zien dat de ontwikkeling naar het socialisme via de nationale 
democratische krachten verloopt. Krachten, die niet alleen erkend 
worden in de huidige fase van strijd voor nationale vrijheid maar die 
ook in de verdere ontwikkeling hun eigen rol vervullen. Dit komt tot 
uitdrukking in de slotpassages van hoofdstuk IV van de resolutie, 
waarin gezegd wordt, dat bij de overgang naar het socialisme de staats
macht zal moeten berusten op een coalitie van meer partijen en niet 
op een één-partij-stelsel. Hiermee gaf het congres nieuwe argumenten 
in de strijd tegen de verdraaiingen door de vijandelijke propaganda 
over het socialisme. 

Het congres is als beraadslaging ten einde, nu komt alles aan op de 
uitvoering van de besluiten van het 18e congres. Gewapend met nieuwe 
inzichten, gesterkt door nieuw enthousiasme, gaan we aan het werk. 

H. VERHEIIJ 

Wat de katholieke maatschappijleer 

Nederland alzo te bieden heeft 

Op 19 maart van dit jaar gaf de regering een begin van uitvoering aan 
de zogenaamde vrijere loonvorming. Men herinnert het zich nog wel; 
de loon- en arbeidsvoorwaarden mochten ten hoogste met 6 procent 
worden verhoogd bij het aflopen van Collectieve Arbeids Overeenkom
sten of Bindende Loonregelingen. Zouden deze overeenkomsten of 
loonregelingen eerst nà 1 september hun geldigheid verliezen, dan was 
een herziening van de loon- en arbeidsvoorwaarden met ingang van die 
datum pas toegestaan. Een en ander werd een spreiding-in-de.,tijd 
genoemd. 

Zouden de ondernemers er in slagen de loonsverhoging te beperken 
tot 3 procent of minder, dan konden zij van minister Zijlstra (A. R.) 
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een vergunning krijgen om de kosten ervan door te berekenen in de 
prijzen. En ten slotte was het toegestaan aan de loon- en salaristrek
kenden voor het inhalen van de opgelopen achterstand over 1955 alsnog 
ineens 3 procent van het jaarinkomen uit te keren. 

Deze beslissing werd in maart door de regering genomen, nadat de 
doorslaggevende krachten van de vakbeweging- het NVV en EVC
reeds maandenlang hadden gepleit voor een algemene ver p 1 i c h te 
loonronde. De kosten van het levensonderhoud waren gestegen, de 
arbeidsproduktiviteit was verder toegenomen en het nationale inkomen 
bleef groeien. Bij deze ontwikkeling bleven de lonen en salarissen ten 
achter, zodat een a I gem en e loonsverhoging dringend noodzakelijk 
en gerechtvaardigd werd. Maar de reactie wilde daar niet van weten. 

Reeds in december van het vorige jaar had zij bij de behandeling van 
de begroting in de Tweede Kamer haar zin gekregen. Toen gaf minister 
Suurhoff, al tegenstribbelende, toe aan de wensen van Romme, en zijn 
geestverwanten van de PvdA volgden hem op die noodlottige weg. De 
vrijere loonvorming werd in de regeringspolitiek opgenomen. Dit be
tekende, dat aan de ondernemers·de vrijheid werd gegeven om zoveel 
mogelijk arbeiders van de noodzakelijke loonsverhoging uit te sluiten, 
toen aan het invoeren van verbeteringen door het optreden van de 
voornaamste vakverenigingskrachten niet meer te ontkomen viel. Van
uit deze gezichtshoek moet de regeringsbeslissing van 19 maart worden 
beoordeeld. 

Wat is er nadien gebeurd? Hebben de ondernemers hun doel bereikt? 
Of zijn de arbeiders er in geslaagd zich met succes te weren tegen de 
funeste uitwerking van de vrijere loonvorming? 

* 
Volgens globale schattingen hebben 83 procent van de loon- en 

salaristrekkenden in de periode van 19 maart tot 1 september de 
maximaal toegestane 6 procent loonsverhoging veroverd; 17 procent van 
de loon- en salaristrekkenden wisten slechts een verbetering van 3 pro
cent te bereiken. Deze uitkomst stemt Romme en de zijnen allerminst 
tot tevredenheid. Zij en de grote ondernemers hadden zich de gang van 
zaken ongetwijfeld anders voorgesteld. De regeringsbeslissing van 
19 maart moest hen immers in staat stellen zoveel mogelijk arbeiders 
van de maximaal toegestane loonsverhoging u i t te s 1 uiten? Het 
pakte anders uit. 

De verbeten strijdlust van de metaalbewerkers eind maart, toen hun 
CAO moest worden vernieuwd, later de massale stakingen van de 
bouwvakarbeiders in Rotterdam en elders, de standvastige houding van 
de vakbonden voor het overheidspersoneel en niet te vergeten de 
typografenstaking en de nog steeds voortdurende Amsterdamse taxi
staking hebben de funeste werking van de vrijere loonpolitiek aan
zienlijk getemperd. 

Dit zijn de voornaamste oorzaken waardoor "slechts" 17 procent van 
alle loon- en salaristrekkenden het met minder dan de toPgestane 
6 procent loonsverhoging moet stellen. Het zou echter verkeerd zijn om 
hieruit af te leiden, dat het met de vrijere loonvorming nog zo'n vaart 
niet loopt. De gedupeerde loon- en salaristrekkenden, zoals gezegd 17% 
of 480.000 van het totaal, weten er van mee te praten. Vooral de 
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landarbeiders onder hen moeten wel verbitterd zijn. Toen minister 
Suurhoff en zijn geestverwanten van de PvdA in de Tweede Kamer 
gedwee gehoor gaven aan Romme's wensen, vreesden zij het ergste 
gezien de slechte gang van zaken in het agrarische bedrijfsleven. Later 
werd er olie op de golven gegoten. Op voorstel van de heer V on d e
l in g (PvdA) nam de Kamer een motie aan, waarin de volksvertegen
woordiging zich uitsprak tegen het verder ten achter stellen van de 
landarbeiders bij de industrie-arbeiders. Wat is er van deze motie 
terecht gekomen? 

Reeds verleden jaar werd de mogelijkheid geopend om de vakantie
duur te verlengen en de vakantietoeslag te verhogen; anders gezegd
de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden mochten ten hoogste 
met 3 procent van het jaarloon worden uitgebreid. 

Vrijwel alleen de landarbeiders grepen er naast, want de regering 
weigerde om de kosten van deze verbetering in de garantieprijzen op 
te nemen. De uitkering ineens over 1955 ging om dezelfde reden ook 
aan de portemonnaie van de agrarische werkers voorbij. Dat was 
opnieuw het geval met de toegestane 6 procent loonsverhoging; zij 
werden afgescheept met slechts 3 procent. 

Hun loon- en arbeidsvoorwaarden zijn in het afgelopen jaar door de 
vrijere loonvorming aanzienlijk verder achterop geraakt bij de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van de industrie-arbeiders. 

De motie Vondeling bleek voor de regeringsgetrouwe partijen rtiets 
anders te zijn geweest dan een stukje demagogie in de verkiezings
propaganda. Vandaar dat de regering er zich niets van aan heeft ge1 
trokken. Het volk werd bedrogen. 

Ook de bouwvakarbeiders, de typografen en enkele andere groepen 
van arbeiders zijn door de vrijere loonvorming gedupeerd. Evenals de 
landarbeiders moesten ze het, wat de loonsverhoging betreft, met 3 % 
stellen. En de bouwvakkers ontging bovendien de uitkering ineens 
over 1955. 

De grote ondernemers hebben de prijsverhogingen heus niet beperkt 
tot de officiëel toegestane. Neen, krachtens hun "roeping" proberen zij 
de loonsverhogingen zo veel mogelijk weer op de consumenten te ver
halen. Het is geen geheim, dat de prijzen, reeds voor de regeringsbeslis
sing van 19 maart, in opwaartse richting gingen, alle berekeningen van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek ten spijt. 

Maar wat betekent dit? 
Dat door het spreiden-van-de-loonsverhogingen-in-de-tijd de arbei

ders, die het laatste aan bod kwamen, met hun oude inkomsten de 
stijgende kosten van het levensonderhoud hebben moeten bestrijden. 
Dit element van de vrijere loonvorming weegt bijvoorbeeeld bijzonder 
zwaar voor de bejaarden, die van de noodwet ouderdomsvoorziening 
trekken, voor de gepensioneerden, de sociaal gesteunden en dergelijke 
groepen van de bevolking. 

Op het ogenblik dat wij dit schrijven zijn ze nog steeds verstoken én 
van een uitkering ineens over 1955 én van een verhoging der uitkerin
gen en pensioenen. Zij gaan echter wel gebukt onder de lasten van de 
prijsverhogingen. De minstbedeelden onder ons zijn er dus zowel 
relatief als absoluut op achteruitgegaan, één van de meest tragische 
gevolgen van de vrijere loonvorming. Bij het systeem van algemene 
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verplichte loonronden kwamen zij immers vrijwel gelijk met de wer
kende arbeiders aan hun trek. 

* 
Ofschoon de reactie haar doeleinden met de regeringsbeslissing van 

19 maart niet heeft bereikt is er dus geen enkele reden om de gevaren 
van de vrijere loonvorming gering te schatten. Temeer niet, omdat op 
dit gebied met die beslissing nog maar een b eg in van uitvoering 
werd gegeven aan de politiek van Romme. Waar is het hem tenslotte 
om te doen? 

Drs. P. C. W. M. Bogaers - de wetenschappelijke medewerk"r van 
de Katholieke Arbeiders Beweging- heeft daarover op een in decem
ber van het vorige jaar gehouden bijeenkomst geen misverstand laten 
bestaan. Hij hield een inleiding over "De combinatie van differentiatie 
de coördinatie in de loonpolitiek." Aan het slot van zijn betoog sprak hij: 

"Dit systeem zal een typische uiting kunnen zijn van hetgeen onze 
maatschappijleer Nederland te bieden heeft." 

Laten wij die "typische uiting" van de katholieke maatschappijleer 
eens op de keper gaan beschouwen. 

De Sociaal Economische Raad - voor één-derde samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de ondernemers, voor een andere één-derde 
uit regeringsafgevaardigden en voor de laatste één-derde uit bestuur·· 
ders van NVV, KAB en het CNV - dit troetelkind van Romme's 
Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie, zou "het vanuit nationaal oog
punt bezien meest wenselijke niveau van lonen en andere arbeidsvoor
waarden" moeten vaststellen. Dat dit algemene loonpeil zou beantwoor
den aan de wensen van de ondernemers en niet aan de verlangens van 
de arbeiders, ligt voor de hand. Het grootkapitaal beschikt in de SER 
immers over een stevige meerderheid door zijn ondernemersvertegen
woordigers en de regeringsafgevaardigden. 

De laatsten zouden "het algemeen" belang dienen, horen we onze 
socialistische medearbeiders nogal eens beweren. Is dat zo? Nemen we 
bijvoorbeeld het re geringslid van de SER, de A.R. prof. D e G a a y 
Fort man. Nog onlangs probeerde hij een rechts kabinet in elkaar te 
zetten en de PvdA buiten de regering te houden. Was dat in het alge
meen belang? Natuurlijk niet. Prof. De Gaay Fortman wilde daarmee 
de positie van het reactionaire groot-kapitaal in ons land versterken 
en die van de arbeidersklasse verzwakken. 

Vanzelfsprekend is dit ook het richtsnoer voor zijn optreden in de 
SER. En niet alleen voor hem. Oók voor het regeringslid van de SER, 
de KVP-prof. V a n d e r G r in t en, voormàlig Staatssecretaris van de 
Publiekrechterlijke Bedrijfs Organisatie; óók voor de KVP professoren 
Smeet s en Van der Ven, die eveneens de regering in de SER 
vertegenwoordigen; óók voor prof. Verrijn St u art, tot voor kort 
nog directeur van de Amsterdamse Bank; óók voor mr. V a n 0 ven, 
die eens chef was op de juridische afdeling van de Lever Brathers en 
Unilever NV te Rotterdam; óók voor prof. F. de R o os, vroeger ver
bonden aan het bankiershuis van R. Mees en Zonen. 

In naam moeten al deze regeringsvertegenwoordigers in de SER het 
"algemeen belang" dienen, in werkelijkheid zijn zij spreekbuizen van 
de grote trusts en monopolies. En mocht de aldus verzekerde onder-
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nemersmeerderheid door een samengaan van enkele andere regerings
vertegenwoordigers en NVV-bestuurders aan het wankelen worden 
gebracht, dan zijn er bovendien altijd nog wel wat leiders van de 
confessionele bonden bij de hand om de zaak te redden. 

Neen, het "vanuit een nationaal oogpunt bezien meest wenselijke 
niveau van lonen en andere arbeidsvoorwaarden" zou allerminst door 
een nationale bril worden bekeken, doch door de monocles van de 
Unilever, Philips, AKU en dergelijke concerns. 

* Op grondslag van het aldus vastgestelde a 1 ge m en e loonpeil zou 
er onderhandeld moeten worden over het afsluiten van Collectieve 
Arbeids Overeenkomsten met de mogelijkheid van bedrijfstaks- en 
ondernemingsgewijze verschillen; een differentiatie die bepaald zou 
moeten worden door de stand van de werkgelegenheid, de produktivi
teit en de rentabiliteit. De behoeften van de arbeiders zouden bij de 
loononderhandelingen geen rol mogen spelen; factoren waarop zij 
onder de heerschappij van het grootkapitaal vrijwel geen enkele in
vloed kunnen uitoefenen, zouden beslissend moeten zijn voor de inhoud 
var1 hun loonzakjes. Welk een verwoesting van het levenspeil deze 
katholieke maatschappijleer zou veroorzaken in tijden van crisis, wan
neer honderdduizenden arbeiders dagelijks hunkeren naar een betrek
king, de produktie stagneert en de rentabiliteit daalt - laat zich 
r1auwelijks voorstellen. 

En in tijden van hoogconjunctuur? Profiteren de arbeiders dan niet 
van de vrijere loonvorming? Het mocht wat. Want de katholieke maat
schappijleer wil de bezittende klasse daartegen beschermen met een uit 
de SER. samer1gestelde Loonraad. Deze raad zou bemiddelend moeten 
optreden ingeval de ondernemersvertegenwoordigers en de vakvereni
gingsbestuurders het in de een of andere bedrijfstak niet eens zouden 
kunnen worden over de afsluiting van een Collectieve Arbeids 
Overeenkomst. 

En wat dan nóg, wat steekt daar voor kwaads in, als die bemiddeling 
niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunnen wij de zaak desnoods 
toch uitvechten met een werkstaking - wij horen het vele arbeiders 
al zeggen. Maar zij vergissen zich. · 

De katholieke maatschappijleer voorziet namelijk ook in een stakings
verbod en in stra.ffen voor overtreding daarvan. Keren wij nogmaals 
terug naar de bevoegdheden van de zoëven genoemde Loonraad, die 
net zo is samengesteld als de SER. Indien de bemiddeling van die raad 
bij een meningsverschil tussen de ondernemers en de vakverenigings
bestuurders over de lonen en de secundaire arbeidsvoorwaarden zou 
mislukken, dan zou die Loonraad over kunnen gaan tot "het eventueel 
door middel van een verordening vaststellen van lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden." Dit is gezegd door de heer F. G. van der Gun, 
een hoofdbestuurder van de KAB, op de reeds eerder aangehaalde, in 
december van het vorige jaar gehouden bijeenkomst dezer organisatie. 
En om zijn gehoor te misleiden liet hij daar haastig op volgen: 

"Wij zUn van mening, dat de Loonraad deze diep ingrijpende be~ 
voegdheid noodzakelUk moet bezitten o.a. ter bescherming van die 
groepen, waarvan anders gevreesd moet worden, dat zij onder het 
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sodaal-minimumloon terecht zouden komen. Wij beschouwen het als 
onze plicht bijzonder op de bres te staan voor deze zwakkere groepen, 
die onze steun het hardst nodig zullen hebben." 

De heer V a n der Gun wilde zijn hoorders wijsmaken, dat de 
Loonraad "deze diep ingrijpende bevoegdheid" zal hanteren ten bate 
van de arbeiders en om onwillige ondernemers tot de orde te roepen. 
Een Loonraad die nota bene in meerderheid bestaat uit vertegenwoordi
gers van de ondernemers en uit regeringsvertegenwoordigers die aan 
de kant van de ondernemers staan. En die Loonraad zou het voor de 
zwaKkeren opnemen? 

Als de katholieke maatschappijleer dan zo begaan is met het lot van 
de minstbedeelden, waarom dezen dan niet onverkort in het bezit gela
ten van hun stakingsrecht? Is dat soms niet het enige wapen waarvoor 
de ondernemers terugwijken? 

* 
Op 1 januari aanstaande treedt de Algemene Ouderdoms Verzekering 

in werkmg en begint de premiehef!mg, die de ondernemers niet 
volledig w1llen vergoeden door een overeenkomstige loonsverhoging. 
Op diezelfde dag wordt de omzetbelasting op textiel en suiker weer 
van kracht. En later in het jaar wil men de huren met 25 procent ver
hogen- ook zonder een volledige compensatie. 

Het was waarachtig niet overbodig, dat het jongste congres van onze 
communistische partij in zijn resolutie heeft opgenomen: ,Yolledige 
looncompensatie voor de premie van de ouderdomsverzekering en 
andere eventuele stijging van de kosten van het levensonderhoud; 
herstel van de geleide loonpolitiek." Terug naar de geleide loonpolitiek 
wil zeggen, terug r1aar het systeem van a 1 g e m e n e v er p 1 i c h t e 
loonronden, waardoor ook de arbeiders in de zwakkere bedrijfstakken 
en de niet in het produktieproces opgenomen vergeten groepen be
schermd zouden kunnen worden tegen de op handen zijnde algemene 
stijging van de kosten van het levensonderhoud. 

Terug naar de geleide loonpolitiek betekent ook het verlaten van 
een voor de arbeidersklasse noodlottige weg, die met de vrijere loon
vorming is ingeslagen. Een weg die geplaveid is met vernietiging van 
de vakorganisaties en met de loondictatuur van de trusts en monopolies. 

Romroe wil de arbeiders terugvoeren in een toestand van rechteloos
heid om de grote ondernemers in staat te stellen hen naar hartelust 
uit te plunderen en om de toenemende uitgaven voor de zinloze bewa
pening op het levenspeil van de werkende bevolking te kur1nen ver
halen. De KVP-leider wil ons land nog vaster in de greep van de 
Amerikaanse overheersing brengen. 

Zo ziet zijn maatschappijleer er uit. 
Daartegen de arbeidersklasse en alle vaderlandse en vredelievende 

krachten te verenigen en in strijd te brengen is de voornaamste taak 
van aLle communisten. Is het niet waard om aan de vervulling ervan 
dagelijks te werken in fabrieken en werkplaatsen en om onze socialis
tische medearbeiders steeds weer voor te houden welke gevaren er: 
dreigen? Wordt het niet de hoogste tijd in de gedachtenwisseling met 
hen datgene voorop te stellen wat de linkse arbeiders bindt en op de 
achtergrond te schuiven datgene, wat hen verdeelt? 

BEREND BLOKZIJL 
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Indrukken gedurende een verblijf van drie 
maa:1P.en (april tot juli 1956) in de Sowjet-Unie 

Ondanks de schok die de mededeling van een aantal feiten uit de 
S';alin-periode bij de bevolking in de S-U, heeft veroorzaakt, was de 
stemmmg opgewekt er1 zelfbewust. Dat was ;niet in de laatste plaats 
toe te schrijven aan het feit dat een gehele reeks maatregelen ter ver
betering van de gemaakte fouten al was voorbereid, waaraan nu een 
begin van uitvoering kon worden gegeven. De aandacht en de gesprek
ken waren daardoor minder op het verleden dan op de nieuwe proble
men van heden en toekomst gericht: verbetering van de pensioen
regelingen, kortere werktijden, een loonpolitiek waarbij lage lonen 
verhoogd en hoge lonen verlaagd worden, reorganisatie van de kaleho
sen en van het OI!derwijs, decentralisatie met grotere verantwoordelijk
heid voor de afzonderlijke Republieken. En daarnaast een groot aantal . 
maatrege:en en voorstellen voor verbeteringen van de organisatie en 
de werkwijze van staatsinstellingen en van het partij-apparaat. Dit 
al'es tracht de ene verrassing na de andere. Daden .overtuigen meer 
dan woorden en op deze wijze moesten het vertrouwen en de goede 
stemming wel de overhand krijgen. 

Daarbij kwam het besef van de algemene ontspanning in de wereld 
die ook ontspanning bracht in de persoonlijke verhoudingen ten op
zichte van vreemdelingen. Nu waren vreemdelingen bijzonder welkom 
er1 begon men reeds plannen te maken voor een bezoek in het buiten
land of uitnodigingen aan familie en kennissen tot bezoeken aan de 
Sowjet-Unie. De belangstelling voor het buitenland was daardoor meer 
coPcreet dan bij vroegere bezoeken. 

Mij interesseerde vooral de aard van de genomen en te nemen be
sluiten in verband met de vers1apping van de socialistische democratie, 
die oa:nenhan,gt met het te sterk persoonlijke regime in de afgelopen 
periode. Daarbij staan twee grote vraagstukken op de voorgrond: de 
landbouw en het or1derwijs. Deze betreffen n.l. rechtstreeks twee fun
clamentele problemen. die het socialisme heeft op te lossen: het over
winnen van de tegenstellingen tussen landbouw en industrie - dorp 
en stad - en die tussen geestelijke en lichamelijke arbeid - theorie 
en praktijk. 

Dit l:;etreft dus niet in de eerste plaats de vraag of er genoeg graan 
wordt geproduceerd en of er genoeg knappe geleerden worden afge
leverd, maar het gaat hierbij om een gehele reeks problemen op het 
gebied van maatschappelijke verhoudingen. 

Het landbouwvraagstuk was gebleken een van de zwakste kanten 
\·an het na-oor1ogse beheer onder Stalin te zijn geweest en de gevaren 
van buroeratie die in de laatste jaren waren toegenomen, hangen nauw 
sa·o1en met het onderwijs van laag tot hoger. 

* 
De' eerste> maatree-el op landbouwgebied van de nieuwe regering was 

rrn [(C''Nl''rli,r;c uiibrciding Van de bebouwde Oppervlakte, die in de 
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direkte behoefte aan meer graan voorzag met behulp van extensieve 
landbouwmethoden. Daarmee ging een geweldige vermeerdering van 
het aantal traktaren en andere landbouwmachines gepaard, in hoofcl
zaak gericht op extensieve monoculturen. Dit betekent tevens een 
relatieve vermeerdering van sowchosen (staatslandbouwbedrijven) in 
verhouding tot de coöperatieve vorm van de kolchosen, en een stroom 
van arbeiders en jeugd van fabriek en stad naar het nieuw te openen 
platteland. Uit landbouwtechnisch oogpunt doen zich hierbij een reeks 
vraagstukken voor, waarop door F. Baruch in zijn reisindrukken in 
De Waarheid duidelijk is gewezen, maar deze vraagstukken zullen 
zeker, ~ndanks velerlei moeilijkheden, worden opgelost omdat de ~ 
gehele staatsmacht met haar hulpmiddelen achter deze ontwikkeling 
staat. 

Belangrijker en moeilijker was en is het verbeteren van de kolchos· 
beweging, die de boeren tot bewuste mede-arbeiders in de opbouw van ! 
het communisme moet opvoeden. 

Uit gesprekken met kalehosboeren en met leiders in de kolchos- en 
sowchosbeweging in de Oeral bleek, dat men er daar reeds in was ge
slaagd het verloop in sommige kolchosen te stuiten en in zijn tegendeel 
te doen verkeren. Daartoe droeg in de eerste plaats bij een sterke 
belastingvermindering, in vele gevallen tot op een derde en een he· 
langrijke verhoging van de opkoopprijzen door staatsinstanties. lVIaar 
tegelijkertijd werd een inwendige reorganisatie bevorderd en wel in 
een democratische richting. Het feit dat het staatsplan voor de land· 
bouw thans begint met een eigen plan van elke kolchos, gebaseerd op 
de plaatselijke verhoudingen en mogelijkheden, verhoogt de betekenis 
van de algemene vergadering, die deze plannen moet voorstellen. Maar 
niet minder belangrijk is de omstandigheid dat elke kolchos nu bezig 
is een nieuw statuut samen te stellen, dat meer rekening houdt met de 
bijzondere behoeften en mogelijkheden dan in het z.g. "Modelstatuut", 
dat tot nu toe de inwendige organisatie van de kolchosen beheerste. 

Elke kolchos maakt thans zijn bijzonder statuut en overweegt in de 
algemene vergadering, welke bepalingen het kan en wil opnemen. En 
deze nieuwe statuten zien er inderdaad anders uit dan het vroegere r 
"Modelstatuut". Aangemoedigd wordt daarin meer concrete regelingen 1 
op te nemen omtrent het leven en werken in de kolchos, en wel meer 

~ in de richting van de regelingen van het werk en de sociale voordelen , 
van arbeiders in de fabriek. Vastgelegd werd in een aantal statuten, r· 
waarmee ik kennis maakte, een acht-urige arbeidsdag en een middag
pauze van twee uur. Kan daar in de oogsttijd e.d. niet de hand aan 
worden gehouden dan wordt dit later goedgemaakt. Verder èèn vrije 
dag in de week en een betaalde vakantie, waaromtrent de regeling in 
verschillende statuten verschillend bleek. De betaalde vakantiedagen 
worden dan afhankelijk gesteld van het aantal arbeidseenheidsdagen 
per jaar, b.v. 300 arbeidseenheidsdagen en 250 werkdagen voor een be· 
taald verlof van 14 dagen. Deze begrippen zijn niet hetzelfde omdat een 
werkdag voor bepaalde werkzaamheden gewaardeerd wordt op 1 y,;, 1 Y:! 
of zelfs 2 arbeidseensheidsdagen. Elders was de norm 350 arbeidseen· 
heidsdagen en 300 werkdagen. Soms werd b.v. bij slechts 200 arbeids· 
eenheidsdagen 75 % van de volle vakantievergoeding uitbetaald. Onbe· 
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taalde vakantiedagen: worden bij voorkeur in de slappe tijd, ev. om 
elders te gaan werken, gemakkelijk met de brigadeleiders geregeld. 

De regels voor vakanties vóór en na de bevalling stemmen nu over 
het algemeen overeen met de regels die voor fabrieksarbeidsters gelden. 
Ook voor ziekte, invaliditeit en ouderdom worden regelingen in de 
nieuwe statuten opgenomen. Daarvoor sticht de kolchos soms speciale 
fondsen, b.v. door storting van 2% van de jaarlijkse opbrengst in een 
fonds, soms komen de uitgaven rechtstreeks ten laste van het lopende 
bedrijfsjaar. Want de uitgaven moeten, in overeenstemming met het 
karakter van de coöperatie, steeds uit de inkomsten van het bedrijf 
worden bètáald, zonder bijdrage van de staat. Daarmee in overeen
stemming is ook dat de uitbetaling geschiedt in de waarde van de 
arbeidseenheidsdag en dus rechtstreeks afhankelijk is van de uitkomst 
van het bedrijf in het betreffende jaar. Dit versterkt ten zeerste de 
algemene belangstelling van de kokhosleden in de jaarlijkse waarde 
van de arbeidseenheidsdag, waarin alle vergoedingen plaats vinden, en 
die ieder jaar door de algemene vergadering met in achtname van 
diverse onkosten en reserveringen wordt vastgesteld. 

Terwijl vroeger de ouden van dagen wel werden verzorgd maar 
daaromtrent geen welomschreven rechten bestonden, vindt men nu in 
de nieuwe statuten bindende bepalingen omtrent pensioen b.v. voor 
mannen van 60 jaar en voor vrouwen van 55 jaar voor 120 arbeidseen
heidsdagen, waarbij deze personen als regel nog werk blijven verrich
ten, dat normaal wordt vergoed in arbeidseenheidsdagen. De verreke
ning in arbeidseenheidsdagen, waarvan de waarde wisselt met het 
jaarlijkse resultaat van het bedrijf, vloeit voort uit het coöperatieve 
beginsel. Ook sociale bouwbrigades, indien zij uit leden van de kalehos 
worden gevormd, worden op deze wijze voor hun werk betaald. Wan
neer kalehosleden op traktaren of andere landbouwmachines van de 
MTS (Machine Traktaren Stations) werken, ontvangen zij betaling in 
arbeidseenheidsdagen, die dan veelal op llh dag worden berekend en 
bovendien nog een toeslag van de MTS. Zij moeten voor deze werk
zaamheden uit de aard der zaak een examen afleggen, na een cursus 
gevolgd te hebben. 

Om te verhinderen dat families in de kolchos komen om daarvan de 
voordelen te plukken, terwijl de meeste leden van het gezin elders 
werken of zich uitsluitend op hun eigen stukje land toeleggen, wordt 
nu vaak bepaald dat alle leden van het gezin die tot werken in staat 
zijn, lid moeten zijn van de kolchos, indien zij van alle voordelen willen 
profiteren. Is dit niet het geval, dan kan b v. de oppervlakte van hun 
particuliere landbouwperceel beperkt worden. Merkwaardig is ook dat 
in de nieuwe statuten van sommige kolchosen de grootte van de eigen 
bedrijfjes door de algemene vergadering werd beperkt, b.v. van 0.25 
op 0.15 h.a. Naarmate de waarde van de arbeidseenheidsdag stijgt, 
wordt het werken op een eigen stukje grond minder voordelig en krijgt 
dit weer het karakter van een groenten- en vruchtentuin voor eigen 
gebruik. 

Als een groot voordeel werd algemeen gevoeld dat thans als regel 
een maandelijkse voorlopige afrekening plaats vindt, zodat de jaarlijkse 
afrekening alleen een aanvullend karakter heeft. 
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Ik had gelegenheid de uitwerking der nieuwe regelingen te toetsen 
door gesprekken, ook met gewone boerenleden van kolchosen, waaruit 
bleek dat zich de gunstige resultaten duidelijk deden gevoelen. De 
achteruitgang was door een nieuwe opleving gevolgd. Wellicht blijkt 
dit nog het duidelijkst uit het feit dat in bepaalde kolchose11 in de Oera1 

het verloop van de leden de prijs van eigen huisjes haJ doen terug
lopen tot 3000 en zelfs 2000 roebel, terwijl deze nu we' r op de no :- a 
kostprijs van ongeveer 20.000 roebel was gestegen. 

Zeer belangrijk is dat deze ingrijpende hervormingen gepaad. gaa.1, 
eendeels met een versterking van de democratie, door een groter::: 
betekenis van de algemene vergaderingen, en anderdeels met een toe
nadering tot de levensvoorwaarden in industrië~e ondernen1ingen. Naar
mate de waarde van de arbeidseenheidsdag stijgt, vermindert de be
langstelling voor de eigen stukjes land, als grondslag van een parjeulier 
nevenbedrijfje, waardoor het collectieve bewustzijn wordt bevorderd ..., 
en de tegenstelling tussen landbouw en industrie vermindert. 

* 
De tegenstelling tussen geestelijke en lichamelijke arseid hangt 

nauw samen met het onderwijs. Het feit dat alle vormen van onderwijs 
openstaan voor leerlingen, die daartoe de geschiktheid bezitten, was 
een eerstè grote stap in de goede richting, onmiddellijk na de Oktober
Revolutie. Maar de vormen van onderwijs moeten ook zo zijn dat het 
algemeen ontwikkelingspeil van de bevolking zo hoog mogelijk wordt 
opgevoerd, waardoor het mogelijk wordt dat de maatschappe ijke 
waardering van meer theoretische en meer praktische va:1rdigheid 
minder uiteenlopen. I 

In een begrijpelijke poging de wetenschappelijke kaders snel uit te 
breiden en de oude intelligentsia beter in het werk te betrekken, wer
den de arbeidsvoorwaarden en premiën voor sommige categorieën van 
geestelijke arbeid abnormaal hoog opgedreven. Het resultaat was in~{er- I 
daad dat velen tot wetenschappelijk werk werden aangetrokken en d2 
prestaties, vooral op het gebied van de keruphysica waren, ook voor 
de burgerlijke wereld, verrassend. Maar er kwamen in de vele weten- r 
schappelijke instituten ook elementen, die het er om te doen was zich 
een goed leven te verzekeren met een neiging tot exclusivisme en als 
gevolg een verwijding van de kloof tussen geestelijke en lichamelijke 
arbeid, tussen theorie en praktijk. In de "Prawda" van 29 aug. 1950 is ! 
een artikel gepubliceerd, "Over de voorbereiding van wetenschappe- ijke 
kaders", waarin uitvoerige en zakelijke kritiek wordt ge' anceerd. Het 
Centraal Comité van de Partij en d~ ministerraad van de U S SR 
hebben dan ook een decreet uitgevaardigd: "Over de verbetering va-:1. 
de voorbereiding tot het verlenen van bevoegdheden voor we'en c'ca':l
pelijke en pedagogische kaders". Dit betreft o.a. het ver~enen van de 
titels van candidaat in de wetenschappen, van doctor en van professor 
en de beoordeling van wetenschappelijke werken eu artike-en in 
wetenschappelijke tijdschriften. Het beoordelen van de de ;betrefler.d 
dissertaties moet sneller en met meer zorg geschieden en de v::or' erei
ding in de wetenschappelijke instituten moet zoveel moge'if';: worden 
aar1gevuld door praktisch werk in ondernemingen, op !a';orat'1ria ·:.:n in 
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bibliotheken. Bij het verdedigen van proefschriften moeten wetenschap
pelijke discussies plaats vinden, die niet alleen maar een formeel 
karakter hebben. 

Dit wat de top-kaders betreft. Maar het onderwijs zelf ondergaat 
van laag tot hoog een uiterst belangrijke reorganisatie. Als uitgangs
punt dient het besluit, dat aan het einde van het zesde 5-jaren-plan het 
middelbaar onderwijs tot het 17e jaar algemeen en verplicht moet zijn 
voor alle steden en dorpen van het geweldige rijk. Wat dit betekent 
kan men zich moeilijk voorstellen. Het komt er niet alleen op aan 
nieuwe leerkrachten op te leiden, nieuwe scholen te bouwen en deze 
van nieuwe uitrustingen en nieuwe leerboeken te voorzien, maar het 
gehele leerplan moet met de nieuwe taken van dit algemeen middelbaar 
volksonderwijs rekening houden. Dit onderwijs moet minder formalis
tisch, meer polytechnisch, meer algemeen vormen, meer met de prak
tijk verbonden worden. Daarover zijn in de S.U. uitgebreide discussies 
gevoerd en in de verdeling van de stof en van de uren die aan diverse 
onderwerpen worden besteed, zijn reeds verschillende wijzigingen aan
gebracht, waaromtrent de ervaring nog uitspraak zal moeten doen. 
Onderwijs te geven van een algemeen-vormend karakter op het niveau 
van middelbaar onderwijs, dat zowel voorbereidt voor een beroep als 
vakarbeider als voor hen, die verder willen studeren is een probleem, 
dat ver-strekkende gevolgen heeft, maar waarvan de oplossing nog veel 
studie en ervaring vereist. 

Reeds nu wijzen twee maatregelen op de ingrijpende veranderingen, 
die komende zijn. Voor toelating tot de hogere onderwijsinrichtingen zal 
de voorkeur worden gegeven aan personen, die reeds enkele jaren 
praktijk hebben of hun studie willen verenigen met het uitoefenen van 
een beroep. Daartoe wordt het aantal avondscholen uitgebreid waar 
men hoger onderwijs kan volgen, terwijl het bedrijf maatregelen neemt 
om het mogelijk te maken de nodige examens aan de hogescholen te 
doen. Ook het aantal schriftelijke cursussen, waardoor men zich zonder 
onderbreking van het werk, voor deze examens gereed kan maken 
wordt sterk uitgebreid. 

Een tweede maatregel op onderwijsgebied, die voor de toekomst zeer 
belangrijke gevolgen belooft, is het op grote schaal inrichten van "Inter
naten" voor leerlingen van lager en middelbaar onderwijs. Daar worden 
de leerlingen geheel verzorgd en gehuisvest terwijl zij de zaterdagmid
dag en zondag thuis doorbrengen. Deze internatPn zijn vrijwillig, men 
kan ook de scholen bezoeken en thuis wonen. Maar zij zijn zeer aan
trekkelijk, in aansluiting op het systeem van goed in~erichte crêches en 
kleuterscholen. Voor een plaats als Mias in de Oeral is het programma 
17 nieuwe internaten op een bevolking van 50.000 zielen. Het contact 
met het gezin blijft onderhouden door de vrije zaterdagmiddag en zon
dagen en door het contact van de ouders met de leerkrachten. De 
pioniers en jeugdbewegingen vormen bovendien een belangrijke aan
vulling op en een verbreding van het onderwijs, waardoor het contact 
met het maatschappelijk leven wordt versterkt. 

In een maatschappij waar over het algemeen de vrouw aan het 
produktieproces deelneemt, is bovendien de belasting van de getrouw
de vrouw en moeder zodanig, dat daarbij veelal een bevredigende 
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verhouding tussen ouders en kinderen moeilijk wordt. Het "internaat" 
kan dan een gewenste oplossing geven, al zal de praktijk moeten uit
wijzen in welke mate de ouders er gebruik van willen maken. Dat de 
internaten door sportvelden, culturele uitvoeringen, excursies enz. 
aantrekkelijk zullen worden gemaakt behoeft wel geen betoog. 

Voor het platteland zullen deze internaten nog een bijzondere beteke
nis hebben omdat de grote afstanden het schoolbezoek belemmeren. 
Hier zullen de internaten kunnen worden ingericht in het centrum van 
een bepaalde streek, waarbij het onderling contact tussen ouders en 
leerlingen: kan worden behouden. Deze maatregel zal op de opvoeding 
tot sociaal denkende staatsburgers ongetwijfeld een gunstige invloed 
hebben en d_Et_plattelandsjeugd geestelijk nader brengen tot het socia
lisme. Wat het nauwere contact tussen theorie en praktijk betreft zal 
de praktijk in landelijke streken voornamelijk aansluiten bij de praktijk 
van de gemechaniseerde landbouw. 

V9or sommige beroepen en voor daartoe bijzonder geschikte leerlin
gen zal een rechtstreekse overgang van de algemene middelbare school 
naar de universiteiten wenselijk kunnen blijven. Maar het is duidelijk 
dat het streven is een grotere eenheid tussen theorie en praktijk tot 
stand te brengen en de isolatie van "geleerden" tegen te gaan:. 

Het tijdelijk abnormaal opdrijven van de salarissen voor wetenschap
pelijke werkers zal worden beperkt en er is reeds een commissie op 
hoog niveau werkzaam aan een schema voor salarisherzieningen in die 
zin, dat de laagste categorieën verhoogd en de hoogste verlaagd zullen 
wo11den. De nieuwe Lenin-prijzen voor wetenschappelijke en culturele 
prestaties zijn reeds lager dan de vroegere Stalin-prijzen. Het socialis
tische beginsel van loon naar prestatie wordt echter bij al deze wijzi
gingen gehandhaafd. 

Op onze terugreis van Leningrad naar Londen per M.S. "Molotow" 
waren niet minder dan 75 toeristen uit verschillende delen van de 
Sowjet-Unie aanwezig, die Londen en Schotland gingen bezoeken en 
de reis uit eigen middelen betaalden. Daaronder waren allerlei beroe
pen vertegenwoordigd, o.a. een aantal onderwijzers en onderwijzeressen. 
Sommigen wilden hun kennis van de Engelse taal verbeteren, mede in 
verband met de grotere plaats die het onderwijs in vreemde talen op 
de middelbare en hogere scholen zal innemen. Anderen werkten aan 
gegevens voor een nieuwe geschiedenis van de Oktober-Revolutie en 
de Sowjet-periode daarna, een taak die heel wat hoofdbrekens bleek te 
veroorzaken. Allen waren geneigd tot gesprekken met buitenlandse 
kameraden. Deze gesprekken waren vaak ernstig en langdurig en de 
"vakantie"-gangers bleken dankbaar voor alle gegevens omtrent de 
Westeuropese arbeidersbewegingen en het leven in West-Europa. Voor 
ons waren die gesprekken zeer leerzaam en het duizelde mij als ik 
dacht aan alle problemen, die deze nog jonge bouwers van het socia
lisme moeten oplossen. Maar de leergierigheid en het enthousiasme 
waren geruststellend en als we dan 's avonds weer bijeenkwamen in de 
onbezorgde, vrolijke atmosfeer van zang, muziek en dans werd het ons 
eerst recht duidelijk dat deze generatie "bergen zal kunnen verzetten". 

S.J. RUTGERS 
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MENSEN ACHTER CIJFERS 
Klinkt het niet wat eigenaardig: wij nemen een boek vol met cijfers 

ter hand en wij ontdekken dat dit boek een spiegel is van: de geschie
denis der grootste omwenteling in de moderne geschiedenis? En toch 
is het zo: het statistisch boek "Nationale Economie van de USSR" is 
een spiegel van de diep-ingrijpende betekenis der Oktober-Revolutie en 
haar gevolgen. Wellicht is dit ook een der oorzaken, waarom het boek
vol-cijfers-en-tabellen een der meest besproken geschriften van het jaar 
is geworden. 

Over cijfers kan men verschillend denken. Men spreekt over nuchtere 
en over welsprekende cijfers. Men zegt ook wel, dat cijfers "niets" 1 

zeggen of dat men met cijfers "alles" bewijzen kan. Dat laatste is zeker la 
een overdrijving. Want in dergelijke gevallen duurt het meestal niet 
lang of er komt aan het licht, dat de cijfers op een onjuiste wijze zijn 
gebruikt en wij stellen ons voor, in dit artikel een voorbeeld er van 
aan te halen. 

Wanneer men evenwel zegt, dat cijfers "niets" zeggen, dan is dat 
ook slechts een halve waarheid. Ze zeggen niets, indien men ze niet 
tegen de achtergrond van de ontwikkeling plaatst en indien men de 
mens achter de cijfers vergeet. 

Laten we twee willekeurige cijfers uit het boekje nemen. Droog en 
nuchter staat daar te lezen: Oppervlakte van de Sowjet-Unie in 1913: 
22,3 miljoen vierkante meter. Oppervlakte in 1955: 22,4 miljoen vier
kante meter. Men kan de twee cijfers lezen en vergeten, maar men kan 
ook even stilhouden. Werd en wordt niet beweerd, dat de Sowjet-Unie 
haar "agressiviteit" bewezen heeft door de geweldige gebiedsuitbreiding 
tijdens en aan het einde van de tweede wereldoorlog? Hoe komt het 
dan, dat de oppervlakte van de SU thans precies even groot is als in 
1913? Iedereen, die enigzins bekend is met·de geschiedenis, weet dat 
de Sowjet-Unie als gevolg van de tweede wereldoorlog terug heeft 
gekregen wat haar door de imperialistische mogendheden ontstolen 
werd, toen zij nog zwak was: in de periode van de revolutie en de ri 

burgeroorlog. 
Of nemen wij een ander cijfer: In het boek kan men een tabel vinden 

die de ontwikkeling van de woonruimte in de belangrijkste steden van 
de Sowjet-Unie aangeeft. En daar staat dan in nuchtere cijfers, dat de I 
woonruimte in Stalingrad van 1940 tot 1956 met ca. 15 % is gestegen. ~ 
Nu goed, wat dan nog? Er staat dat de woonruimte in Kiew in genoem- r 
de periode met ca. 19% is gestegen. Wat zou dat? De cijfers zouden 
ons niet zoveel zeggen indien we niet wisten, dat Stalingrad met zijn 

1

1 

550.000 inwoners totaal, tot de laatste steen toe, verwoest werd tijdens 
de oorlog en Kiew met zijn miljoen inwoners zo goed als geheel. Zodra 
men de cijfers tegen de achtergrond van de historie plaatst, worden ze f 
welsprekend en dan vertellen ze ons in hun nuchtere taal, de hoeveel
heid menselijk zweet en inspanning die ze belichamen en ook vertellen 
zij van de offers die zijn gebracht. 

Over de offers die zijn gebracht, kan men ook in twee andere cijfers 
iets lezen: Volgens de officiële schattingen bedroeg het inwonersaantal 
in 1940 - 191,7 miljoen en in april 1956 - 200,2 miljoen. Op zich zelf 
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.gezien, een aardige groei. Maar als men nu weet, hoe het met de jaar
lijkse bevolkingsgroei gesteld is, dan wordt de zaak anders. Die bedroeg 
in 1955 17,2 per 1000. In de gehele na-oorlogse periode heeft de bevol
kingsgroei zich om dat cijfer bewogen. In 1940 was het minder, nl. 
13,4 per duizend. Of in absolute cijfers uitgedrukt: toen bedroeg de 
bevolkingsgroei ca. 2,5 miljoen en thans bedraagt hij ruim 3,4 miljoen 
per jaar. Wanneer de lezer echter weet, dat de totale bevolkingsgroei 
in de 15 jaar van 1941 tot 1955 slechts ruim 8 miljoen heeft bedragen, 
dan krijgt hij wel een inzicht in de ontzettende verliezen aan mensen
levens, die de tweede wereldoorlog heeft gekost. 

Of kort gezegd: de enkele cijfers verklaren heel goed, waarom de 
mensen in de Sowjet-Unie een diepe haat tegen de oorlog hebben. 

In dit verband is het niet ondienstig ook de aandacht op enkele andere 
cijfers uit het boek te vestigen. De totale landbouwoppervlakte onder 
het tsarisme bedroeg 367 miljoen hektaren. Begin 1955 werd de omvang 
der landbouwoppervlakte op 486 miljoen hektaren berekend. In deze 
cijfers zijn de natuurweiden en steppegebieden inbegrepen, die voor 
extensieve veeteelt bruikbaar zijn. De bewerkte oppervlakte heeft zich 
als volgt ontwikkeld (gerekend naar de huidige grenzen van het land) 

1913 1928 1937 1940 1950 1954 1955 1956 (1 juli) 
milj. ha. ~18 113 135 150 146 166 185 194 

Uit deze cijfers blijkt dat de uitbreiding van het binnenlandse land
bouwareaal sinds de revolutie ononderbroken voortging. (Na de over
winning van de revolutie bedroeg het landbouw-areaal als gevolg van 
de territoriale verliezen 105 miljoen ha.) Tijdens de oorlog liep de om
vang om begrijpelijke redenen terug, en hoe zwaar de gevolgen van de 
oorlog voor de landbouw waren:, kan men afmeten aan het feit, dat de 
bewerkte landbouwoppervlakte in 1950 nog vier miljoen ha. beneden 
die van 1940 lag. (In 1950 waren in: ons land de gevolgen van de oorlog 
reeds lang overwonnen). Het jaar 1954 is evenwel het begin van een 
nieuwe periode: toen begon de grootscheepse campagne tot het onder 
de ploeg brengen van de steppen en de halfwoestijnen. Op 1 juli j.l. was 
de totale bewerkte landbouwoppervlakte volgens het tussentijds rap
port van de Staatsplancommissie 44 miljoen hektare groter dan in 1940. 
Het grootste aandeel in deze vreedzame gebiedsuitbreiding werd door 
de steppe geleverd, die in graanland veranderde. Tot goed begrip van 
de omvang der uitbreiding diene, dat het hier om bijna achttien keer 
van de totale landbouwoppervlakte van ons land gaat. 

Voorts moet men hierbij opmerken, dat de slag om het behoud van 
de nieuw in cultuur gebrachte gebieden een jarenlange inspanning zal 
vereisen, zowel van de bewerkers als van de industrie en de weten
schap. Daarbij dient niet vergeten te worden, wat de plannen op 
landbouwgebied gedurende het nieuwe, zesde vijfjarenplan zijn. De 
totale graanoogst, die ten tijde van het eerste vijfjarenplan 73 miljoen 
ton bedroeg, zal in 1960 tot 180 miljoen ton moeten stijgen. Er zal in 
deze periode een gebied van 2,1 miljoen hektaren land (voornamelijk 
woestijngebied) geïrrigeerd worden en beschikbaar komen voor inten
sieve culturen als katoen. Een gebied van 3,1 miljoen hektaren land zal 
door drooglegging of reconstructie en verbetering van bestaande drai
nage-systemen beschikbaar komen en tenslotte zal niet minder dan 
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80 miljoen hektare steppegebied door kunstmatige watertoevoer in 
weideland van hoge kwaliteit veranderd worden. 

Bij al deze cijfers moet men de geweldige omvang der gebieden 
voortdurend in gedachten houden, waar het om gaat. Vooral echter de 
drooglegging van 3,1 miljoen ha moerassig gebied zal tot de Neder
landse lezers spreken, wanneer zij weten, dat onze gehele landbouw
oppervlakte 2,5 miljoen ha bedraagt. 

De vraag mag gesteld worden, of een land dat zich op dergelijke on
gekend grote schaal met projecten tot uitbreiding van het cultuurgebied 
binnen eigen grenzen bezig houdt, nog tijd en vooral het verlangen naar 
agressieve avonturen over de eigen grenzen heeft! 

* Er zijn echter veel gewichtiger reden voor het vredelievend karakter 
van het socialistische land aan te voeren en die vindt men eveneens in 
het statistisch boekje. Het gaat om de industriële ontwikkeling en om 
de voordelen die de socialistische maatschappij ten aanzien van de 
industriële ontwikkeling biedt. 

Laten we beginnen met enkele algemene feiten. 
Sinds 1913 is het totale nationale inkomen met het 17-voudige ge

stegen. Vooral sinds 1950 is de vooruitgang zowel absoluut als relatief 
enorm. Hij bedroeg 68,4 %. 

Deze enorme stijging van het nationale inkomen is op zeer sprekende 
wijze aan het volk ten goede gekomen. De totale omzet in de staats- en 
coöperatieve winkels steeg van 359,6 miljard roebel in 1950 op 501 mil
jard roebel in 1955. Naar de prijzen gerekend is de omzet dus in deze 
vijf jaren met 34% gestegen. 

Maar daarbij is nog geen rekening gehouden met de daling der 
prijzen. Het gaat hier om een zeer opmerkelijke ontwikkelin:g, aange
zien de economie van alle kapitalistische landen juist door een infla
tionaire ontwikkeling gekenmerkt wordt. 

In de onderstaande tabel zijn de prijs-indici van all& verbruiksgoe
deren {detailprijzen) in de Sowjet-Unie en van de groothandelsprijzen 
in ons eigen land bijeengebracht. (Hoewel de ontwikkeling der groot
handelsprijzen soms belangrijk afwijkt van die der detailprijzen, is een 
vergelijking tussen de algemene index voor de kosten van het levens
peil in ons eigen land met de index der verbruikersprijzen in de SU niet 
mogelijk, daar in de eerstgenoemde index ook de kosten van huur, ver
warming enz. zijn inbegrepen. In de Sowjet-Unie zijn de kosten voor 
huur, verwarming, licht in de huur inbegrepen en deze kosten: ca. 5-
8 % van het inkomen - zijn in de besproken periode onveranderd 
gebleven.) 

644 

1918 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Index detail~ 
prijzen in de SU 
(1947 = 100) 83 
Index groot~ 
handelsprijzen 
Nederland 
(1948 = 100) 100 

*) geschat. 

71 57 53 50 45 43 39*) 
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Terwijl de detailprijzen in de Sowjet-Unie gedurende het vijfde vijf
jarenplan (1951-55) met 26% daalden, zoals uit bovenstaande tabel te 
berekenen valt, stegen de groothandelsprijzen in ons land in deze 
periode met bijna 15 %. 

Belangwekkend zijn: ook de volgende gegevens: de prijsindex van 
voedingsmiddelen daalde van 100 in 1947 in de Sowjet-Unie op 38 in 
1954. In ons land steeg deze index van 100 in 1948 op 114 in juli 1956. 

Als gevolg van de prijsdalingen en een reeks andere verbeteringen 
steeg het reële inkomen van de arbeiders in de Sowjet-Unie gedurende' 
het afgelopen vijfjarenplan met ca. 39% en dat der boeren met 50 %. 
Voegen wij hieraan nog toe, dat het thans lopende vijfjarenplan: tot 
1960 in een verdere verhoging van het nationale inkomen met 60% 
voorziet, terwijl het reële inkomen van de werkers met 30 % en dat 
der boerenbevolking met 40% zal stijgen. 

Maar afgezien van deze snelle stijging van de levensstandaard in stad 
en land, moet men de nadruk leggen op de voortschrijdende verhoging 
van de koopkracht van de roebel, terwijl juist de prijsstijgingen, de 
inflatie, kenmerkend zijn voor onze eigen economie. De verhoging van 
de koopkracht van de roebel wijst op de duurzame versterking van het 
financiële systeem in de Sowjet-Unie. De voortschrijdende inflatie in 
ons land wijst op de ondermijning van het financiële systeem. Het is 
dan ook geen wonder dat de burgerlijke economen in ons land en de 
overige westelijke landen juist op dit gebied toenemende moeilijkheden 
verwachten. 

Vervolgens willen wij op een ander belangwekkend verschil tussen 
de Sowjet-economie en die van ons eigen land wijzen. Het gaat hier 
om de verdeling der beroepsbevolking. De hiervolgende tabel is niet 
als vergelijking bedoeld, maar slechts als een aanwijzing van het be~ 
staande verschil, aangezien men rekening moet houden met de diep
,gaande verschillen in opbouw van: de twee nationale economieën. 

In deze tabel zijn de cijfers voor de landbouw en enkele andere be
roepen niet opgenomen. In het totaal zitten echter wel de overheids
ambtenaren. De cijfers voor de Sowjet-Unie hebben betrekking op het 
jaar 1955, die voor Nederland op het jaar van de laatste beroepstelling, 
1947, waarbij opgemerkt dient te worden, dat zich sindsdien een ver
schuiving ten gunste van de industrie en ten nadele van de landbouw 
heeft voltrokken. 

Verdeling beroepsbevolking (zonder landbouw en enkele 
kleinere groeperingen) 

Sowjet~Unie Nederland 
(miljoenen) % (miljoenen) % 

Totaal 42,5 100 3,1 100 
Industrie 17,3 40,7 1.15 37,4 
Bouwnijverheid 3,1 7,3 0,27 8,6 
Verkeer (incl. PTT) 3,07 7,2 0,34 11 
Handel 2,9 6,8 0,5 16 
Bank & Verz. 0,265 0,6 0,067 2,2 
Onderwijs ~,582 10,8 0,091 3 

Een vergelijking tussen de verhoudingscijfers voor de industrie is 
niet op z'n plaats, omdat in het Nederlandse cijfer ook het gehele om-
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vangrijke administratieve personeel, het personeel voor het grote 
reclame-apparaat der industrie en andere categorieën zijn opgenomen. 
Het Sowjet-cijfer heeft daarentegen alleen betrekking op de produktie
werkers. De cijfers betreffende het handelsapparaat zijn niet vergelijk
baar, omdat het handelsapparaat in ons land wegens zijn internationale 
positie een bijzondere plaats inneemt. Maar, zelfs rekening houdende 
met de mogelijkheid dat het handelsapparaat in de Sowjet-Unie thans 
nog onderbezet is, is het Nederlandse cijfer toch een aanwijzing voor 
de sterke overbezetting en dus het onproduktieve gebruik van bekwame 
arbeidskrachten. 

Het sterke verschil in de twee cijfers ten aanzien van de bouwnijver
heid, wijst er niet op dat deze in de Sowjet-Unie een geringere omvang 
heeft. (De daarover bekende feiten ten aanzien van industrie- en 
woningbouw wijzen juist op het tegenovergestelde). Wel kan de vraag 
gesteld worden of het naar verhouding hoge Nederlandse cijfer niet 
een gevolg is van de geringe omvang van fabrieksmatige en systeem
bouw in ons land. 

Tekenend zijn in elk geval de twee laatste cijfers. Naar verhouding 
heeft de Sowjet-Unie slechts één kwart van het personeel nodig voor 
het instandhouden van een goed functionerend bank- en verzekerings
wezen als Nederland. Aan de andere kant wijst het verschil er op, welk 
.groot leger van hoog gekwalificeerde arbeidskrachten in ons land, 
wordt opgeslokt door het financierskapitaal, waarvan het hoofddoel is 
winst te maken, terwijl dit omvangrijke apparaat anderzijds wordt 
gebruikt om de monopolistische positie van het financierskapitaal in 
de industrie in stand te houden. Samenvattend zijn de cijfers dus een 
belangwekkende aanwijzing voor het feit, dat de beschikbare arbeids
krachten in het socialistische stelsel veel nuttiger gebruikt worden dan 
in het kapitalistische. 

Een afzonderlijk woord verdienen de cijfers betr. het onderwijs. 
Deze zijn natuurlijk wel geheel vergelijkbaar en hoewel zij voor zich 

zelf spreken, is het toch nuttig er op te wijzen, welke enorme krachts
inspanning uit het Sowjet-cijfer ten aanzien van het onderwijs spreekt 
en hoe groot de achterstand is, die Nederland op dit gebied heeft. 

Volledigheidshalve halen wij hier nog enkele cijfers over dit onder
werp aan. Het aantal specialisten op het gebied der Sowjet-Unie die 
een universitaire opleiding of een opleiding aan instituten (zoals bv. 
MTS) genoten hebben bedroeg in 1913- 190.000, in· 1928, bij het begin 
van het eerste vijfjarenplan 2,4 miljoen en op 1 januari jl. 5.553.000. In 
1913 waren er 136.000 personen met een universitaire opleiding, thans 
2,3 miljoen. (In deze cijfers zijn de specialisten van de strijdkrachten 
niet inbegrepen.) 

Voorts blijkt uit de gegevens, dat gedurende het eerste vijfjarenplan 
(1929-32) 170.000 personen op de hogescholen afstudeerden, in het 
vijfde vijfjarenplan 1.221.000, terwijl het totale aantal der op hoge
scholen en alle overige instituten afgestudeerden in deze periode van 
vijf jaar 2.681 miljoen bedroeg. Hierbij merken wij op, dat een opmer
kelijk groot aantal personen nl. in totaal 371.000, na het vplgen van 
correspondentie-cursussen, promoveerden. Het gaat hier om mensen, 
die bij hun werk studeren. 
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In de periode 1956-1960 zullen de hogescholen en instituten 50% 
meer afgestudeerden dan in de voorgaande periode afleveren, nl. in 
totaal ruim vier miljoen personen! Daarbij zal het aantal specialisten 
ten dienste van de zware industrie, het transport en de landbouw met 
100 % stijgen. 

In geen enkel kapitalistisch land is een dergelijke snelle groei der 
intelligentsia waar te nemen, en vooral in Amerika, waar sinds lang 
geklaagd wordt over de "maatschappelijke onderwaardering" van de 
wetenschapsmensen, bestaat grote bezorgdheid over de toenemende 
achterstand. 

Wat echter is de verklaring voor deze ontwikkeling? Is het niet 
aannemelijk, dat slechts het socialistische stelsel tot een dergelijke 
massale mobilisatie van de geestelijke hulpbrormen in staat is? En 
wordt de ontwikkeling, vooral in de grote kapitalistische .landen niet 
juist geremd door het feit, dat de wetenschap meer en meer een aan
hangsel van de oorlogspolitiek en van de grote concerns wordt, die de 
geleerden: niet anders beschouwen dan een welkom middel om hun 
winsten te verhogen? 

* 
Maar de snelle groei van het aantal der Sowjet-intelligentsia is 

tenslotte toch maar één kenmerk van de socialistische maatschappij. 
Een ander, belangrijker kenmerk is de sn:elle groei van de industriële 
produktie. 

De volgende gegevens zijn aan het statisch boek ontleend: 

Industriële produktie per jaar 
in% 

van 

1913 1928 1937 1950 1955 1960 1955 
IJzer (milj. t.) 4,2 3,3 14.5 19,2 33,3 53 159 
Staal (milj. t.) 4,2 4,3 17,7 27,3 45,3 68,3 151 
Kolen ( milj. t.) 29,1 35.5 128,0 261,1 391,0 593 152 
Petr. (milj. t.) 9,2 11,6 28,5 37,9 70,8 135 191 
Elektriciteit 
(miljd. kl. uur) 1,9 5,0 36,2 91,2 170,1 320 188 
Werktuigbanken 

163 (duizend) 1.5 2,0 48.5 70,6 117,8 
Lokamotieven 
(stuks) 477 479 1208 1212 982 2180 305 
Traktaren (duizend, 
eenheden van 15 pk) 0 1,8 66.5 240,9 321,8 322 197 
Combines (duizend) 0 0 43,9 46,3 48,0 140 292 

, Excavatoren (stuks) 0 0 522 3540 5242 
Cement (milj. t.) 1,5 1,8 5,5 10,2 22.5 55 245 

Katoenweefsel 
(milj. t.) 2582 2678 3448 3899 590 7270 123 

Leren schoenen 
(milj. p.) 60,0 58,0 182,9 203,4 274.5 455 152 
Suiker 
(1000 t.) 1347 1283 2421 2523 3419 6530 191 
Boter ( 1000 t.) 104 82 185 336 459 185 
Vlees ( 1000 t.) 1042 678 1002 1556 2522 178 
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(Opmerking: de cijfers voor 1960 zijn ontleend aan de richtlijnen voor 
het 6de vijfjarenplan. De achteruitgang v.d. lokomotiefbouw tussen 1950 
en '55 heeft betrekking op stoomlokomotieven, die in toenemende mate 
door diesel- en el. loks met grotere trekkracht vervangen worden. Het 
cijfer omtrent traktaren voor 1960 heeft betrekking op traktaren met 
grotere trekkracht.) 

Uit een vergelijking van de algemene produktie-index blijkt, dat de 
industriële produktie sinds het begin van de vijfjarenplannen, d.w.z. in 
26 jaren sinds 1928 op ruim het twintigvoudige is gestegen, hoewel de 
tweede wereldoorlog aan het produktie-apparaat buitengewoon zware 
schade heeft toegebracht. In dezelfde periode steeg de industriële 
produktie in Amerika op 234% en die van West-Duitsland op 213 %. 

Bovendien is in de na-oorlogse periode geen enkel jaar aan te wijzen, ~ 
waarin enig kapitalistisch land in staat was zijn produktie relatief even 
snel uit te breiden als de Sowjet-Unie. In de vijf jaren 1951-55 steeg 
bv. de industriële produktie in ons eigen land - niettegenstaande zeer 
gunstige omstandigheden, zoals lagere produktiekosten dan in andere 
West-Europese landen én de omvangrijke oorlogsopdrachten die in deze 
periode loskwamen- met gemiddeld 5,2 %. In de Sowjet-Unie bedroeg 
de totale groei in deze periode 85 % of gemiddeld per jaar 17 %. Daarbij 
dient opgemerkt te worden, dat- hoewel de produktie van verbruiks
goederen geringer was dan die van produktiemiddelen, de produktie
stijging van verbruiksgoederen gemiddeld per jaar 13% bedroeg. 

Voor de periode tot 1960 is een totale produktiestijging van 65% 
voorzien. Zoals bekend, stelt de Sowjet-Unie zich ten doel de kapitalis
tische landen in te halen en ook ten aanzien van de produktie per hoofd 
der bevolking in te halen. Van de zijde van bepaalde burgerlijke econo
men wordt de mogelijkheid daartoe bestreden. Ir. A. Groothoff b.v. 
trachtte in Ec. Stat. Berichten van 12 sept jl. aan te tonen, dat de af
stand tussen de Amerikaanse en de staalproduktie van de Sowjet-Unie, 
ondanks de inspanningen in de Sowjet-Unie niet verminderd is. 

De werkelijkheid ziet er als volgt uit: de totale staalproduktie in 
Amerika is in de periode van 1918 tot 1955 (37 jaar!) iets meer dan 
verdubbeld. De produktie in de SU, uitgaande van een zeer laag peil, ~ 
is sinds 1928 ruim vertienvoudigd. Ir. Groothoff zelf moet erkennen, 
dat ook de absolute groei in de jaren 1950-55 in de SU groter was dan 
in Amerika. 

In het afgelopen vijfjarenplan bedroeg de gemiddelde stijging der 
staalproduktie in de SU 4,6 miljoen ton per jaar, in Amerika bijna r 
evenveel. In de komen:de vijf jaar zal zij met gemiddeld 10 % of in 
absolute cijfers eveneens met 4,6 miljoen ton per jaar toenemen, in de 
daarop volgende vijfjaarlijkse periode zal de jaarlijkse stijging ca. 6,8 
miljoen ton bedragen, een stijging waaraan ook ir. Groothoff ten aan-
zien van Amerika niet durft te denken. Wij houden het dan ook met 
mr. J. In 't Veld, die op 7 aug. in de Nwe Rott. Courant verklaarde: 
"Men voorziet dat Rusland in 10 à 15 jaren Amerika op zij zal zijn 
gestreefd." 

De vraag moet gesteld worden, waardoor de Sowjet-Unie in staat is, 
het snelle ,groeitempo op alle gebieden van de nationale economie en 
dientengevolge ook van het materiële peil vol te houden. De grond-
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oorzaak is ongetwijfeld de revolutie en de vervanging van het oude 
door het socialistische stelsel. De maatschappelijke eigendom van de 
produktiemiddelen maakt een einde aan de verliezen, veroorzaakt door 
concurrentie, crisis, depressies en ver liezen door opgeschroefde luxe. 
Men denke slechts aan het feit, dat de Amerikaanse auto-industrie de 
grootste afnemer van de staal-industrie is, dat haar omvang vanuit het 
standpunt van de nationale economie tot reusachtige verliezen leidt, 
maar tegelijk een faktor van onzekerheid omtrent de toekomstige ont
wikkeling schept, die in het socialistische stelsel onbekend is. Voorts 
moet men denken aan het betrekkelijk geringe aantal personen, dat in 
de zg. circulatie-sfeer (handel, verkeer, banken) in de Sowjet-Unie 
werkzaam is, waardoor een naar verhouding groter aantal personen in 
de produktie te werk gesteld kunnen worden. Er zijn vele andere fak
toren, die de gestadige snelle groei der produktie in het socialistische 
stelsel mogelijk maken. Men denke ook aan het feit, dat nieuwe 
uitvindingen - een machtige stimulans voor de ontplooiing der pro
duktiekrachten - bij ons particulier bezit zijn, maar in de Sowjet
Unie automatisch in alle daartoe in aanmerking komende fabrieken 
kunnen worden toegepast. Andere elementen zijn de hoge concentratie 
van de produktie, de planmatige geografische verdeling van de pro
duktie-eenheden, met vermijding van onnodig transport enz. Al deze 
elementen maken het mogelijk, dat het peil der kapitaalinvesteringen 
in de Sowjet-Unie hoger kan zijn dan in het Westen bij een gelijktijdig 
snel wasdom van het levenspeil. 

Daarbij komt dat de groei van de produktiviteit in de Sowjet-Unie 
eveneens sneller is dan in de landen van het kapitalisme en wel in een 
mate, dat het grootste deel der produktiestijging juist voor rekening 
van de groei der produktiviteit komt. In Amerika bedroeg de stijging 
der produktiviteit de laatste jaren gemiddeld 2 %, in ons land ca. 4 r., 
en in de Sowjet-Unie 7,5 %. In het nieuwe vijfjarenplan is rekening 
gehouden met een jaarlijkse stijging van 8,5 %. Deze stijging is eens
deels mogelijk door de voortdurende toepassing van de modernste tech
niek, anderzijds door het socialistische loonstelsel, dat de hogere pres
tatie naar verhouding hoger beloont. 

Natuurlijk wil dit alles niet zeggen, dat er geen tekortkomingen ia 
de Sowjet-Unie zijn. Die zijn er inderdaad, maar het gaat hier niet om 
tekortkomingen die het stelsel aankleven, doch om tekortkomingen 
van de mensen, de organisatoren en de specialisten, die juiste principes 
verkeerd toepassen. Deze tekortkomingen kunnen dus oven~onnen 
worden. De tekortkomingen van het kapitalistische stelsel echter niet. 
Crisis, verspilling en anarchie wortelen in het stelsel zelf. En dit alles 
is dan ook de reden, waarom de Sowjet-Unie - steunende op haar 
successen in het verleden en op de voordelen van het stelsel - met 
vertrouwen de uitkomst van een vreedzame wedijver met het stelsel 
van het kapitalisme tegemoet kan zien. 

F. BARUCH 
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Over enkele overgangsvormen 

van kapitalisme naar socialisme 

De parlementaire weg naar het socialisme 

Het tot stand komen van: het machtige socialistische kamp en zijn 
melle economische en politieke gevolgen, de ononderbroken groei van 
de tegenstellingen van het kapitalisme- dat alles versnelde aanzienlijk 
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de bevrijdingsbeweging, opende nieuwe mogelijkheden voor de socia
listische verandering van de maatschappij.*) Het 20ste Congres van de i 
Communistische Partij van de Sowjet-Unie, waar deze veranderingen ... 
werden behandeld en waar de ervaringen van de arbeidersbeweging 
in de laatste tientallen jaren werden veralgemeend, kon zo de stelling 
naar voren brengen van de mogelijkheid van het gebruik maken van 
de parlementaire weg bij de overgang naar het socialisme. 

Het marxisme-leninisme heeft altijd de parlementaire strijdvormen r 
van groot belang gevonden. In zijn belangrijke werk "De linkse stro
ming, een kinderziekte van het communisme", kritiseerde W. I. Lenin 
de sectariërs in de communistische beweging, die de parlementaire 
strijdvormen niet erkenden. Zoiets schaadt de arbeidersbeweging, be
perkt de verbindingen van het proletariaat met de werkende massa's, 
vermindert de invloed van de revolutionaire klassen op de onzekere 
lagen van de bevolking. Lenin wees er op, dat de communisten in West
Europa en Amerika moeten leren, een nieuw, ongewoon, niet-oppor
tunistisch, niet-carrièristisch parlementarisme te scheppen, en dit in 
het belang van de arbeidersklasse te gebruiken. 

Tegelijkertijd legden de marxisten er de nadruk op, dat de parle
mentaire strijd niet tot de overwinning van de arbeidersklasse op de 
bourgeoisie kan voeren, dat hij niet de vernietiging van het kapitalisme 
en de opbouw van het socialisme kan waarborgen, en dat was onder de 
toenmalige historische voorwaarden juist. In de tegenwoordige tijd 
veranderden de voorwaarden grondig, en daarom werden in enkele ; ... 
landen de werkelijke voorwaarden geschapen om de macht langs parle
mentaire weg te veroveren. Van grote betekenis bij het scheppen van 
zulke voorwaarden was het ontstaan van het socialistische kamp, zijn 
versterking en consolidatie. De resultaten van de communistische op
bouw in de Sowjet-Unie, de verworvenheden van de socialistische i 
ontwikkeling in de volksrepubliek China en in de Europese Volksdemo- l 

cratieën, de groei van de socialistische cultuur en het toenemen van de 
socialistische democratie - dat alles verandert voortdurend en onop
houdelijk de krachtsverhouding in de wereld ten gunste van het socia
lisme, het versterkt het streven naar het socialisme onder tientallen 
en honderdtallen miljoenen mensen. De aarzelingen van de kleine 
burgerij en van de intelligentsia werden geleidelijk minder. Overal in 
de kapitalistische landen kan men onder brede kringen van de bevol-
king het streven waarnemen naar sociale veranderingen, veranderin-
gen naar het voorbeeld van de Sowjet-Unie en de volksdemocratieën. 

* Zie voor het eerste deel van dit artikel het oktobernummer, pag. 602. (Red.) 
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Dat betekent, dat de rijen van de aanhangers van het socialisme dichter 
worden en dat de maatschappelijke basis van de socialistische omwen
teling breder wordt. 

Zulke verschijnselen zijn zeer belangrijk onder verhoudingen, waarin 
de crisis van het kapitalistische stelsel steeds dieper en waarin het 
volkomen duidelijk wordt, dat het kapitalisme historisch gedoemd is 
ten onder te gaan. Als men aandachtig de uitspraken van de moderne 
burgerlijke sociologen - de ideologische verdedigers van het kapita
lisme- analyseert, blijkt, dat zij steeds minder theoretische en ideolo
gische argumenten voor de verdediging van de burgerlijke orde over
houden. De bourgeoisie is al niet meer in staat, een of ander stelsel van 
ideeën- al was het alleen maar uiterlijk aantrekkelijk- tot een acti
viteit te laten komen, waarvoor men zou kunnen trachten, miljoenen 
mensen te winnen. Het maatschappelijk bankroet van het kapitalisme 
wordt steeds zichtbaarder. 

De mogelijkheid tot het gebruik maken van de parlementaire weg 
voor de overgang van het kapitalisme naar het socialisme wordt be
paald door het toenemen van het bewustzijn en de georganiseerdheid 
van de arbeidersklasse, door haar strijdkracht. Dat komt in de eerste 
plaats tot uitdrukking in de versterking van de communistische par
tijen. Tegenwoordig zijn er op de aarde 76 communistische partijen, 
waarin ongeveer 30 miljoen mensen zijn georganiseerd. Nog nooit heeft 
de arbeidersklasse zo'n strijdbare eenheid en zo'n ervaren voorhoede 
vertoond. De communisten zijn in staat, alle vormerr van de strijd van 
de arbeidersklasse - waaronder ook de parlementaire - te leiden en 
onder bepaalde voorwaarden tot werking te laten komen. Zonder de 
communistische partijen is het onmogelijk, de overwinning te behalen 
en zeker onmogelijk, de parlementaire vorm varr strijd te gebruiken. 

Uit de ervaringen van de 19e eeuw blijkt dat de partijen die ideolo
gisch en politiek niet gestaald waren en organisatorisch geen aaneen
gesloten eenheid vormden, in de loop van de parlementaire stnjd 
ontaardden en de posities van het revolutionaire marxisme verruilden 
voor die van het reformisme en opportunisme; zulke partijen werden 
feitelijk verdedigers van de belangen van de bourgeoisie. Het aanwezig 
zijn van een strijdbare marxistische voorhoede, die de harde leerschool 
van de politieke strijd had doorlopen, de besliste strijd met de oppor
tunistische elementen, die niet in staat zijn hun verzoenende houdin·g 
tegenover de bourgeoisie en de grootgrondbezitters op te geven - dat 
waarborgt ons dat de parlementaire weg werkelijk in het belang van 
de arbeidersklasse, in het belang van het socialisme _l;legaan wordt. Om 
precies vast te stellen hoe het mogelijk is om de pa'rlementaire vorm 
van de strijd zo goed mogelijk te gebruiken is het noodzakelijk de ge
weldige veranderingen, zowel van het kapitalisme zelf als ook in de 
krachtsverhouding van de klassen in de kapitalistische landen, goed te 
begrijpen. De fundamentele tendens van het moderne kapitalisme -
dat is de ononderbroken versterking van de economische macht en de 
politieke invloed van de monopolies, de versterking van het staats
monopolistische kapitalisme. In het licht van deze ontwikkeling con
centreert de macht zich meer en meer in handen van een betrekkelijk 
klein aantal economisch machtige monopolisten. De kloof tussen hen 
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en de brede volksmassa's wordt voortdurend dieper. De inkrimping van 
de sociale basis van de monopolistische heerschappij wekt bij de groot
bourgeoisie het gevoel van angst en leidt tot verscherping van de 
reactie. De reactionaire tendenzen, die zich al in het begin van de 
imperialistische ontwikkeling vertoonden, worden in de tegenwoordige 
omstandigheden steeds meer voelbaar. Op politiek gebied komt dat tot 
uitdrukking in de aanslagen op de democratie, die onveranderlijk -
in deze of gene vorm - in alle imperialistische landen worden gedaan. 

De aanval van de monopolies op de democratie stelt de arbeiders
klasse voor de gewichtige taak de democratische rechten te verdedigen. 

De arbeidersklasse, die de brede volksmassa's bijeenhoudt, weert de 
fascistisch-reactionaire pogingen van de monopolisten af. In Italië 
b.v. sloeg het volk, dat om de arbeidersklasse geschaard was, de aan
vallen van de vijanden van de democratie af toen zij probeerden de 
Italianen een anti-democratische kieswet op te dringen. Door het 
actieve optreden van grote delen van het Amerikaanse volk kon de 
aanval van McCarthy en zijn aanhangers tot staan gebracht worden 
en tegenwoordig is de fascistische reactie in de Ver. Staten gedwongen 
nieuwe vormen te zoeken bij haar optreden. 

De arbeidersklasse van de kapitalistische landen heeft in de strijd 
voor het verdedigen van de vrede een grote taak te vervullen. Het is 
bekend dat de monopolistische kringen van de kapitalistische landen 
steeds weer agressief worden, dat ze de wereld "naar de rand van de 
oorlog" drijven. Het gevaar van een oorlog raakt zowel de belangen 
van de arbeidersklasse als die van de boeren, van de kleinburgers in de 
steden, van de intellectuelen. Daarom is de strijd om de vrede een 
waarlijk algemeen-nationale democratische beweging, die de grootste 
lagen van de werkende mensen in de kapitalistische landen omvat. In 
deze strijd leren de arbeiders hun belangen tegen de inbreuken van de 
monopolies te verdedigen, wat van enorme betekenis is voor het sme
den van een band tussen de arbeidersklasse en de andere we.rkende 
mensen. Ook in kringen van de middenstand wordt aan de strijd voor 
de vrede meegedaan. 

Natuurlijk staan de kapitalistische landen - met uitzondering van 
de Ver. Staten van Amerika- ook voor de opgave om in de een of 
andere vorm hun nationale soevereiniteit tegen de inbreuken van 
buitenlands, in de eerste plaats Amerikaans, imperialisme te bescher
men. De voornaamste kracht bij deze verdediging van de soevereiniteit 
is de arbeidersklasse, het volk. 

Al deze feiten tonen aan dat de democratische opgaven van de arbei
dersklasse onder de voorwaarden van het staatsmonopolistische kapi
talisme niet kleiner, maar groter worden. 

Oppervlakkig zou dat de indruk kunnen wekken dat de oplossing 
van de socialistische vraagstukken door de arbeidersklasse achteruit
gezet is. Maar dat is slechts schijn, slechts een oppervlakkige indruk. In 
werkelijkheid is de taak van de socialistische verandering niet naar de 
verte verschoven, maar dichterbij gehaald. Het beste bewijs daarvoor 
is de verbreding van de sociale basis voor revolutionaire omwentelin-

. gen. In de loop van de democratische strijd tegen de monopolisten krijgt 
de arbeidersklasse steeds meer bondgenoten. Er wordt een werkelijke 
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politieke mogelijkheid gevormd om op anti-monopolistische grondslag, 
op de grondslag van de strijd voor de democratie de meerderheid van de 
bevolking naar de kant van de arbeidersklasse te halen d.w.z. een breed 
anti-monopolistisch front te bouwen. Het bouwen van dit front leidt 
tot de isolering van de monopolistische bourgeoisie en verzwakt de 
reactionaire krachten. 

In de koloniale, half-koloniale en afhankelijke landen waar nog vele 
resten van het feodalisme stand hielden, wordt de inhoud van de anti
imperialistische, anti-feodale ontwikkelingsfaze van de strijd voor de 
vrijheid bepaald door de algemeen-democratische opgaven. 

Onder de tegenwoordige verhoudingen, nu de monopolies op de 
jacht naar zo groot mogelijke winsten aanslagen op de levensstandaard 
van het werkende volk plegeri, de uitbuiting van de arbeidersklasse 
verscherpen, de boerenstand en de kleinburgerij in de steden uitplun
deren, de levensstandaard van: de intellectuelen naar beneden halen, 
worden ook de economische voorwaarden geschapen om de meerderheid 
van de bevolking op de hand van de arbeiders te krijgen. In de strijd 
van het proletariaat voor het winnen van de meerderheid van de 
bevolking is van beslissende betekenis het opheffen van de verdeeld
heid in de arbeidersbeweging. Daarvoor bestaan op het ogenblik wer
kelijke mogelijkheden. 

In de verbitterde concurrentiestrijd tussen de reusachtige monopo
listische verenigingen, die zich afspeelt terwijl de invloedssferen van 
het kapitalisme kleiner worden en het koloniale stelsel in verval raakt, 
zijn de monopolisten gedwongen, de aanval op de arbeidersklasse in 
haar geheel te plegen. Zo'n aanval raakt ook de belangen van de 
arbeidersaristocratie, die het reformisme voedde en nog voedt. 

Natuurlijk zijn de aanslagen op de arbeidersaristocratie geringer in 
de landen waar de monopolies nog ruim de kans hebben om te ma
noevreren, zoals b.v. in de USA; ze zijn groter in die landen waar de 
monopolies minder kans hebben om te manoevreren, zoals b.v. in Italië. 

Bij het analyseren van de graad van uitbuiting van de arbeiders
klasse in de kapitalistische landen is het nodig het verschil in betaling 

-r tussen: de arbeiders in de koloniën en in de moederlanden tussen 
mannen en vrouwen, blanke en gekleurde arbeiders, volwassenen en 
jongeren in aanmerking te nemen. Door de onmenselijke uitbuiting van 
de arbeiders in de koloniën:, door discriminerende maatstaven bij de 
betaling van gekleurde arbeiders, van vrouwen, van minderjarigen, 

• d.w.z. van de minder georganiseerde delen van de bevolking, verwer
ven de monopolies geweldige winsten. Zo halen de monopolies in de 
USA alleen al door het verschil in betaling van mannen en vrouwen, 
van blanke en gekleurde, enz. vele miljarden dollar per jaar binnen. 

Op de verscherping van de uitbuiting antwoordt de arbeidersklasse 
met een machtige stakingsbeweging. Het is bekend dat in het laatste 
tiental jaren het aantal stakingen aanmerkelijk groter is geworden. In 
deze situatie worden steeds meer economische voorwaarden geschapen 
voor het overwinnen van de verdeeldheid van de arbeidersbeweging. 

Op het ogenblik is de kwestie van het overwinnen van de verdeeld
heid in de arbeidersbeweging door het leven zelf aan de orde gesteld en 
men mag aannemen dat wij getuigen zullen zijn van een nieuwe etappe 
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in de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in de kapitalistisch(! 
landen, van de etappe waarin de eenheid van de arbeidersklasse in de 
strijd voor het verwezenlijken van de sociale doelstellingen geschapen 
wordt. De verklaringen op het 20ste Congres van de CPSU over de 
verhouding van de communisten tot de sociaal-democraten houden 
immers rekening met deze nieuwe verschijnselen in de kapitalistische 
economie en in de toestand van de arbeidersklasse van de kapitalisti
sche landen. De eenheid van de arbeidersklasse is de basis voor het 
winnen van de meerderheid van de bevolking. Onder de tegenwoordige 
verhoudingen wordt ook het boerenvraagstuk op een nieuwe wijze 
gesteld. Zijn de grootgrondbezitters de voornaamste uitbuiters van de 
boeren, hebben de boeren te lijden van de overblijfselen van het feoda
lisme, dan bestaat de taak van de arbeidersklasse daarin dat zij de 
boeren tegen de roofzuchtige uitbuiting van de grondbezitters en 
landelijke woekeraars verdedigt. Op deze in de eerste plaats anti-feo
dale grondslag is dan ook het bondgenootschap van de arbeidersklasse 
met de boeren opgebouwd. In onze tijd zijn de bankiers en de monopo
listen de voornaamste uitbuiters van de landbouwers in de USA, in 
Frankrijk zijn het de bankiers, monopolisten, grondbezitters enz. 
Daarom kan en zal het bondgenootschap van de arbeidersklasse en de 
boeren op een anti-monopolistische grondslag berusten. Dat is een 
nieuwe sociale ,grondslag voor het bondgenootschap tussen de arbei
dersklasse en de boeren. 

Op diezelfde grondslag zal het bondgenootschap van de arbeiders
klasse, de kleinburgerij in de steden en de intellectuelen: gevormd 
worden. Een steeds groter aantal vertegenwoordigers van de intellec
tuelen wordt teleurgesteld in het kapitalisme en keert zich naar het 
socialisme. De intellectuelen hebben het nog niet zover gebracht dat 
zij de denkbeelden van het socialisme aanvaarden, zij weifelen nog, 
maar het is al veel gemakkelijker geworden om hen te winnen. Zo 
ontstond de mogelijkheid om de meerderheid van de bevolking op een 
anti-monopolistische grondslag op de hand van de arbeidersklasse in 
een bepaald land te krijgen. Dat verandert natuurlijk niets aan de 
krachtsverhoudingen. Op een anti-monopolistische grondslag, met in
achtneming van de economische en politieke factoren, moeten de poli
tieke krachten die de socialistische omwenteling doorvoeren, zich 
vormen. 

Het is heel goed mogelijk dat voor dit doel de parlementaire vormen 
en strijdmethoden gebruikt worden. · 

"Onervaren revolutionairen," schreef W. I. Lenin, "denken dikwijls 
dat wettige strijdmiddelen oppot'tunistisch zijn omdat de bourgeoisie de 
arbeiders op dit gebied herhaaldelijk heeft bedrogen en voor de gek 
gehouden (meestal in 'vreedzame', niet~revolutionaire tijden); onwettige 
strijdmiddelen zouden daarentegen revolutionair zijn. Maar dit is on
juist." 

Daarbij schrijft het marxisme-leninisme niet absoluut de parlemen
taire weg van de revolutionaire ontwikkeling voor, maar het leert dat 
er vele vormen van strijd zijn, parlementaire en niet-parlementaire. 

De vraag komt op, hoe men de parlementaire strijdmiddelen moet 
gebruiken. Zal de bourgeoisie soms vrijwillig van haar macht afstand 
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doen, zal zij in de loop van de parlementaire strijd zich neerleggen bij 
de veranderingen, die ontstaan? Natuurlijk niet! Maar het is zeer goed 
mogelijk, een zodanige politieke overmacht van het volk op de bour
geoisie te verkrijgen, dat zij zich wel moèt schikken. Men moet nooit 
vergeten, dat de bourgeoisie niet alleen met behulp van geweld aan 
de macht blijft, maar ook door bedrog ten aanzien van het volk. Als het 
bedrog wordt ontdekt, dan kan geen geweld de bourgeoisie redden. 

De Communistische Partij van Groot-Brittannië, die in haar program 
uitgaat van de mogelijkheid om de parlementaire weg te gebruiken in 
de strijd voor een: werkelijke macht van het volk, schrijft: "Het volk 
kan niet vooruitgaan naar het socialisme zonder de hedendaagse poli
tieke macht te gebruiken, die ontnomen moet worden aan de kapitalis
tische minderheid en overgeheveld moeten worden in de handen van 
de meerderheid van: het volk, met de arbeidersklasse aan het hoofd. 
Alleen op deze wijze kan de democratie werkelijkheid worden." En 
verder: "De werkers van Groot-Brittannië, die in de industrie en de 
landbouw werkzaam zijn, vormen de grote meerderheid van de bevol
king, samen met hun gezinnen zijn het tweederde van de bevolking. 
Hierbij komt nog het grote aantal kantoorbedienden, personen in de 
vrije beroepen, de leraren, de technische intelligentsia en de geleerden, 
de werkende boeren, kleine winkeliers en kleine ondernemers, wier 
belangen in dezelfde mate door het grootgrondbezit als door het in
dustrie- en financierskapitaal worden bedreigd en wier veiligheid en 
toekomst nauw verbonden zijn met de veiligheid en de toekomst van 
de industriearbeiders." 

In de beslissende strijd tegen de monopolies verenigt zich de meer
derheid van de bevolking en wordt de monopolistische bourgeoisie 
geïsoleerd. Zal de bourgeoisie een fascistische omwenteling wagen? 
Dat is niet uitgesloten. Maar men moet bedenken, dat de bourgeoisie 
- zoals de jongste gebeurtenissen laten zien - alleen dan tot een 
fascistische omwenteling overging, toen zij reële perspectieven op 
succes had. Het is bekend, dat Hitier zijn doeleinden begon te verwer
kelijken nadat het hem gelukt was, op bedrieglijke wijze de stedelijke 
kleine burgerij en een deel van de boeren naar zich toe te halen. Daarbij 
maakte het fascisme gebruik van de verdeling van de arbeidersklasse 
en de democratische krachten. Als het de Communistische Partij van 
Duitsland gelukt was in die periode een volksfront te vormen, dan zou 
het fascistische gevaar uitgebannen zijn. De mogelijkheid van een fas
cistische omwenteling van de zijde van de monopolistische bourgeoisie 
is niet uitgesloten, maar als de arbeidersklasse de meerderheid van de 
bevolking aan haar zijde heeft, dan zal het voor de bourgeoisie moeilijk 
zijn, een fascistische omwenteling door te voeren. 

De verdere ontwikkeling van de socialistische revolutie in de ver
schillende landen zal in overeenstemming met de concretè omstandig
heden plaatsvinden. Daarbij kun:nen parlementaire en buitenparlemen
taire vormen van strijd worden gebruikt. Het belang van de besluiten 
van het 20ste Congres van de CPSU is, dat zij een bijdrage leveren tot 
de leer van de parlementaire vormen van strijd. Dat versterkt de 
manoevreerbaarheid van: de arbeidersklasse en zal van steeds grotere 
betekenis worden voor de overwin:ning van het socialisme. 

A. SOBOLEW 
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De tapijtWievers van: Kujan-Bulak 
eren Lenin {1927) 

Vaak werd geëerd en in hoge mate 
Kameraad Lenin. Borstbeelden zijn er en standbeelden. 
Steden werden naar hem vernoemd en kinderen. 
Redevoeringen worden gehouden in velerlei talen, 
Vergaderingen zijn er en demonstraties 
Van Shanghai tot Chicago, Lenin ter ere. 
Zo echter eerden hem de tapijtwevers van Kujan-Bulak, 
Een klein dorp in 't zuidelijke Turkestan: 

Twintig tapijtwevers staan daar 's avonds 
Rillend van koorts op achter de armzalige weefstoel. 
Koorts waart rond: het station 
Is vol van het zoemen der malariamuggen, een dikke wolk 
Die zich verheft uit het moeras achter het oude kamelenkerkhof. 
Maar de spoorweg, die 
Om de twee weken water en rook brengt, brengt 
Op zekere dag ook het bericht, 
Dat de dag der hevdenking van kameraad Lenin op komst is. 

En zo besluiten de mensen van Kujan-Bulak, 
Arme mensen, tapijtwevers, 
Dat voor kameraad Lenin ook in hun dorp 
Een gipsen borstbeeld geplaatst zal worden. 
Als nu echter het geld ingezameld wordt voor het borstbeeld, 
Staan zij allen rillend van de koorts en geven 
Hun moeizaam verworven kopeken met trillende handen. 
En de roodgardist Stepa Gamalew, de 
Zorgvuldig tellende en oplettend kijkende, 
Ziet de bereidwilligheid, Lenin te eren, en verheugt zich. 

Maar hij ziet ook de onzekere handen. 
En hij doet plotseling het voorstel, 
Met het geld voor het borstbeeld petroleum te kopen en 
Het op het moeras te gieten achter het kamelenkerkho:f, 
Waar de malariamuggen vandaan komen, die 
De koorts verwekken. 
Zo dus de koorts te bestrijden in Kujan-Bulak, en wel 
Ter ere van de gestorven, maar 
Onvergetelijke 
Kameraad Lenin. 
Zo werd besloten. Op de dag der herdenking droegen ze 
Hun gedeukte emmers, gevuld met de zwarte petroleum, 
De een na de ander er naar toe 
En begoten het moeras daarmee. 
Zo plukten ze zelve de vruchten, door Lenin te eren, en 
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Eerden hem, doordat zij er zelve de vruchten van plukten, en hadden hem 
Dus begrepen. 

Wij hebben vernomen, hoe de mensen van Kujan-Bulak 
Lenin eerden. Toen nu des avonds 
De petroleum gekocht was en uitgegoten over het moeras, 
Stond een man op in de vergadering, en hij verlangde, 
Dat een bord geplaatst zou worden op het station 
Met het bericht van dit gebeuren, vermeldende 
Ook precies het veranderde plan en de ruil van het 
teninborstbeeld tegen de koortsvernietigende ton petroleum. 
En dit alles ter ere van Lenin. 
En zij deden ook dat nog 
En plaatsten het bord. 

EERTOLT BRECHT 

(Nederlands van Rie Mollink) 

Over eenheid van optreden en organisatie op 

het· terrein van de vakbeweging 

De huidige situatie in de Nederlandse arbeidersbeweging kenmerkt 
zich in het bijzonder door een: groeiend besef bij zeer veel arbeiders, 
dat grotere eenheid van organisatie, op, het terrein der vakbeweging 
noodzakelijk is, vooral daar waar de arbeiders massaal in eenheid zijn 
opgetreden, is dit te bemerken. 

Onze partij, de C.P.N, heeft al sinds jaar en dag aangetoond en 
gepropageerd dat de huidige organisatorische verdeeldheid vooral ook 
op het terrein der vakorganisaties schadelijk is voor de belangenbehar
tiging der Nederlandse arbeidersklasse . 

Het vraagstuk nu om te komen tot deze eenheid is een veelomvattend 
vraagstuk en kan: alleen gezien en begrepen worden in de ontwikkeling 
van het moment en rekening houdend met alle factoren die een rol 
gespeeld hebben en verder een rol spelen, internationaal maar vooral 
hier in Neder land. 

Strijd voor eenheid van organisatie N.V.V. en E.V.C. in Neder
land onverbrekelijk verbonden met strijd tegen politieke en 
economische overheersing der Verenigde Staten van Amerika. 

Na de eenheid van: actie der arbeiders vooral in de jaren '40-'45 was 

657 



er een nieuwe periode aangebroken in Nederland, waarbij er ten aan
zien van de organisatorische eenheid op het terrein der vakbeweging 
grote mogelijkheden ontstonden. Vooral na 1949, in de periode toen de 
scheuring der internationale vakbeweging door de Amerikaanse en 
Britse vakbondsleiders werd voltrokken, in de tijd der krachtige voor
bereidingen van de koude oorlog als voorbereiding van een warme 
oorlog, slaagden in Nederland die vakbondsleiders die onder Ameri
kaanse invloed stonden erin, de gedachte van organisatorische eenheid 
op het terrein der vakbeweging tussen E.V.C. en N.V.V. terug te 
dringen. 

Het is duidelijk dat met het terugdringen der koude oorlog door de 
internationale eenheid van actie der vredeskrachten met het terug
dringen der Amerikaanse invloeden in Nederland ook het klimaat voor 
de organisatorische eenheid op het terrein der vakbeweging steeds 
groter wordt. 

Hoe is de huidige situatie? 

In Neder land kennen wij enerzijds de KAB en het CNV, die de 
arbeiders op confessionele grondslag hebben georganiseerd en waarvan 
de leiding dezer organisaties in het algemeen tot taak hebben de 
arbeiders af te houden van de klassestrijd, als tegenhangers van een 
eventuele klassepolitiek van de "socialistische" vakorganisatie, het 
NVV. De wezenlijke grondslag, waarop deze organisaties zijn gebouwd, 
is de stelling van het verdoezelen der klassetegenstellingen en het 
remmen van de klassestrijd. Daarnaast kennen wij nog splinterorgani
saties als het OVB en andere kleine groepen. V oor ons, in deze beschou
wing, is echter belangrijker het NVV en de EVC, waar wij wat uit
voeriger bij willen blijven stilstaan. 

Onze partij stelt terecht: 
a. dat eensgezind optreden van NVV -ers en EVC-ers in de actie de 

anders- en ongeorganiseerden meetrekt in de strijd tegen de bezittende 
klasse; 

b. dat organisatorische eenheid van NVV en EVC de hefboom zal zijn 
om de grootst mogelijke machtsformatie van de arbeidersklasse te 
vormen, waarbij de andere organisaties en zeker de confessionelen 
belangrijk aan invloed zullen inboeten, verder zal dit samengaan· een 
enorme aantrekkingskracht op de ongeorganiseerden uitoefenen. 

De eerste stelling is reeds in de praktijk en in tal van recente acties 
bewezen juist te zijn, en tot directe resultaten voor de arbeiders te 
leiden. 

De bouwvakstaking is het concrete voorbeeld dat juist het gezamen
lijke optreden van EVC en NVV-ers, zowel de confessioneel als de in 
het OVB georganiseerden en de ongeorganiseerden meetrok; dat de 
juiste oriëntatie van de pgten in de vakorganisatie in staat was duizen
den bouwvakarbeiders tot eenheid van optreden te bewegen onder 
eigen actieleiding. 

Deze eenheid van optreden leidde enerzijds tot een enorme beweging 
in het NVV en verder ook in de confessionele organisaties, waar de 
arbeiders vooral in het NVV tot een complete opstand tegen de klasse
vrede-politiek van hun eigen leiders kwamen. 

Dat het gezamenlijke optreden op het bedrijf van EVC-ers en 
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NVV-ers, waarbij de NVV-leiding gedwongen wordt sterker op te 
treden, de arbeiders er toe brengt zich te organiseren, blijkt uit het feit 
dat de A.N.M.B. (NVV) juist in de periode waarin H. Oasterhuis (voor
zitter van het NVV) moest verklaren dat de volledige 6% op de 
C.A.O.-lonen werd bereikt, door de actie-dreiging in de metaalindustrie, 
ruim 5000 rrieuwe leden inschreef, in 7 weken zelfs bijna 4000 leden en 
dit, terwijl van januari tot september 1955 een verlies van leden was 
geconstateerd. 

Om na te gaan hoe de rechtse leiders hun organisatie hebben opge
bouwd, op grondslag van welke stellingen, en hoe zij er in slagen 
ondanks het duidelijk anders willen van de leden toch voor een deel 
hun klassevrede-politiek door te zetten, willen wij een van de belang
rijkste organisaties, aangesloten bij het NVV, namelijk de Metaalbond, 
wat nader bekijken. 

Per september 1955 telde deze Metaalorganisatie 86.945 leden. De 
011ganisatie is niet alleen in de grote steden sterk verankerd, ook in tal 
van kleinere plaatsen en dorpen heeft zij een belangrijk aantal leden 
.georganiseerd. In Amsterdam zijn er 8.625 leden, in Rotterdam 10.960, 
in Utrecht 3.678 en in Groningen 1.150. Verder in 30 steden meer dan 
duizend leden. In 39 meer dan 500 leden. In 144 dorpen en steden meer 
dan 100 leden en in 281 dorpen en steden minder dan 100 leden. Dit 
alles per 30 september 1955. 

De functies in de diverse organen, als vakraad, bedrijfspensioenfonds 
voor de Metaalindustrie, bedrijfsvereniging voor de Metaal- en Elek
trotechnische Industrie, Geschillencommissie Bedrijfsvereniging voor 
de Kleine Metaalnijverheid, Bedrijfscommissie voor de O.R. in de 
Metaal en Elektrotechnische Industrie en nog tientallen andere orga
nen, zijn verdeeld over dezelfde personen. 

Zo zien we bijvoorbeeld dat van de leiding, 7 personen, namelijk: 
D. W. v. Hattem, voorzitter, naast zijn voorzitterschap, zitting heeft in 
13 belangrijke organen als Vakraad, bedrijfsvereniging Metaal en Elek
trotechnische Industrie, Commissaris Arbeidspers, enz. enz. J. H. 
Rubinga, secretaris, heeft daarbij nog 14 andere bestuursfuncties in 
bovengenoemde organen. H. J. W. Koudijs, penningmeester, heeft nog 
18 andere bestuursfuncties, waardoor hij de leiding van alle fondsen 
geconcentreerd in handen heeft. L. P. G. Nelemans heeft 12 andere 
bestuursfuncties erbij. H. G. de Vries heeft nog 27 andere functies. 
H. J. v. Eerde heeft 26 andere functies erbij en I. Baart 15. 

Wij zien, dat deze "managers" van de vakbeweging de leidende func
ties innemen in alle belangrijke ovganen, juist daar, waar met de 
ondernemers beslissingen dienen te worden genomen. 

De koers die gevaren wordt 

De scholing en vorming om de koers, die met het ANMB (NVV) 
.gevaren wordt te bepalen, is een belangrijke zaak. Bij de taakstelling 
hiervan wordt door het bondsbestuur erkend, dat de afstand tussen 
leden en leiding verkleind dient te worden. (Logisch lijkt, dat de 
stormachtige ledenvergaderingen van de afgelopen periode hiervoor een 
uitstekende gelegenheid vormden.) 
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Een deskundige commissie werd echter over dit vraagstuk in het 
leven geroepen om zich in verband met het vraagstuk "afstand leiding
leden", te bemoeien met de te varen koers. Een "deskundige" commissie, 
die bestond uit "deskundigen buiten de vakorganisatie" (sic), namelijk: 

Mej. E. Goubitz (groepspsychologe), mevr. D. Heroma Merlitz (be
stuurslid Humanistisch Verbond), drs. J. v. Hessen (Sociologisch mede
werker Universiteit Utrecht), drs. P. de Jong (directeur Sociologisch 
Instituut voor de Ned. Hervormde Kerk), dr. J. C. C. Rupp (Secr. van 
de Raad voor Zaken van Kerk en Samenleving Ned. Hervormde Kerk). 

Het scholings- en vormingswerk gaat langs twee lijnen, namelijk: 
lijn 1 gaat het om de taak en plaats van de vakvereniging in een 

veranderende maatschappij; 
lijn 2 om het steunen en stimuleren van kaderleden in: de medezeg

genschapsorganen. 
Onmiddellijk valt hier de eerste stelling op. Bovengenoemde deskun

digen hebben in de eerste plaats tot taak om met ingewikkelde theo
rieën de metaalbewerkers aan te tonen dat zij leven in een veranderen
de maatschappij, waarbij bedoeld wordt dat het klassekarakter daarvan 
verandert. Op deze wijze wordt ook bijvoorbeeld de Publiek Rechte
lijke Bedrijfsorganisatie bekeken, en uitgaande van dit foutieve stand
punt is het duidelijk, dat alle problemen, zowel op organisatorisch 
terrein als op vakbondspolitiek-terrein, op een voor de arbeiders zeer 
schadelijke manier ontleed worden. 

Dit principe is de basis waarop alles gebouwd is. De kapitalistische 
maatschappij is niet meer die van 30 jaar geleden, zeggen de meest 
vooraanstaande rechtse NVV-leiders. De klassestrijd is ouderwets. De 
conferentietafel is beslissend. Onherroepelijk komt echter deze theorie 
van de rechtse leiders van het NVV, juist omdat wij in een klassemaat· 
sckappij leven, in botsing met de opvattingen van de leden, die in dei 
praktijk ervaren dat zij in een klassemaatschappij leven. Het op de 
juiste wijze organiseren en leiding geven: aan deze botsingen, is echter 
beslissend. 

Op dit moment hebben vele tienduizenden metaalbewerkers ervaren, 
dat resultaten aan de conferentietafel (denk aan de CAO-verbeterin
gen) behaald werden toen in de bedrijven een macht geformeerd werd, 
sterk genoeg om de ondernemers ontzag in te boezemen. 

Hoe bouwen we aan de eenheid van organisatie? 

D e s t rij d voor de eenheid van organisatie moet gekenmerkt 
worden door de sterke en voortdurende bestrijding van hen die de 
vijanden der eenheid zijn, dit betekent in Nederland in hoofdzaak tegen 
die leidende figuren in de vakbeweging die de politiek van de ove~ 
heersing van de Nederlandse economie door de Verenigde Staten van 
Amerika voorstaan, met als gevolg verlies van werkgelegenheid, 
verscherpte uitbuiting, aanslagen op de vakveren:igingsrechten enz. 

Teneinde eenheid van actie te verkrijgen, vooral tegen de boven
,genoemde gevaren, is het noodzakelijk steeds weer nieuwe initiatieven 
te nemen en onder de massa's van de arbeiders in de bedrijven te 
ontwikkelen. 
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Het is mogelijk eenheid van actie van verschillende vakbonden tot 
stand te brengen ook tegen de wil van de rechtse vakbondsleiders in, 
ook al zou dit slechts op basis van één enkele eis geschieden. 

Bij Wilton-Fijenoord werd dit kort geleden gedemonstreerd, toen het 
ging om het weer op gang brengen van de arbeidersvertegenwoordiging. 
De directie weigerde deze arbeidersvertegenwoordiging opnieuw bijeen 
te roepen omdat een NVV vertrouwensman, lid der Ondernemingsraad, 
opkwam tegen een onorganisatorisch optreden der directie. EVC-ers 
zowel als NVV -ers kwamen met succes in actie om de arbeidersverte
genwoordiging weer op gang te brengen. Op dit moment is er bij 
Wilton-Fijenoord een gezamenlijk optreden voor een nieuwe sociale 
regeling. 

Zo zijn er tal van voorbeelden aan te halen, doch met nog meer 
kracht als voorheen zullen initiatieven genomen moeten worden die tot 
eenheid van actie leiden om daarbij de activiteit van de bedijfsarbei
ders en' de vakhondsactiviteit tot één geheel te maken. Hierbij zal het 
vooral zaak zijn, in het dagelijkse werk, in de belangenbehartiging van 
de arbeiders te demonstreren dat het ons ernst is met de eenheidswil, 
en in dit werk zullen we ieder sectarisme en opportunisme uit moeten 
bannen. 

Steeds weer zullen wij h~t vakbondswerk op de bedrijven dienen te 
legaliseren, in een: voortdurende strijd tegen beperkingen der vak
bondsrechten. 

Het gezamenlijke optreden, al is het voor één enkele eis uit de 
gezamenlijke programma's van NVV en EVC, zal door de eenheid van 
optreden der bedrijfsarbeiders uitgroeien tot een verdere volledige 
overeenkomst tussen de vàkorganisaties van EVC en NVV. 

FRANS BRANDSE 
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In het juli~nummer van P. en C. wordt in het artikel "De naoorlogse structuur 
van het naoorlogse kapitalisme" het volgende gezegd: "De ambtenaren en kan
toorbedienden hebben eveneens •te lijden onder de technische ontwikkeling. Een 
voorbeeld slechts: Bern Engelse verzekeringsmaatschappij, die vroeger 2400 kan
toorbedienden in dienst had, heeft er nu nog 70 die elektronische machines be
dienen. Zij worden bedreigd met werkloosheid. Dit alles breidt de sociale basis 
voor de strijd voor vrede, democratie en sociale vooruitgang ui·t." 

Deze laatste zin vind ik vreemd. Dit lijkt mij hetzelfde als de z.g. gras~vreret
theorie. Hier staat m.i. toch nadrukkelijk, dat de bedreiging met werkloosheid 
de sociale basis voor onze strijd uitbreidt. Dan zouden we geen strijd meer moeten 
voeren tegen de verslechteringen en de werkloosheid onder de arbeiders. Graag 
zou ik hieromtrent opheldering on•tvangen. (W. J. te Gouda) 

De zinsneden, die W. J. citeert, zijn afkomstig uit het deel van dit artikel, waar-
in wordt uiteengezet welke invloed de technische ontwikkeling heeft op de ar
beidersklasse, de intellectuelen en de kleine bourgeoisie. Door deze ontwikkeling, 
zo werd uiteengezet, daalt het gewicht en de invloed van de arbeidersaristocratie; 
de intellectuelen worden onder deze omstandigheden steeds meer geëxploiteerd 
door de monopolies. Ook de kleine bourgeoisie in de stad en op het platteland 
wordt als gevolg van deze ontwikkeling getroffen door een toenemende over· · 
heersing van de zijde der monopolisten. De ambtenaren en kantoorbedienden, een f' 

groep die thans nog veelvuldig scherp gescheiden is van de handarbeiders, wordt : 
door de nieuwe techniek met werkloosheid bedreigd. 

Door dit alles wordt het gehele niet~monopolistische deel van de bevolking 
in een zich verscherpende tegenstelling gedreven tot de monopolisten, het ge
privilegeerde deel van de bourgeoisie, dat door zijn beschikking over de economi· 
sche en politieke macht alle anderen aan zich onderwerpt en onderdrukt. · 

Zodoende wordt dus de sociale basis voor de strijd voor vrede, democratie en r 
sociale vooruitgang uitgebreid. Naast de industrie~arbeiders worden ook de 
andere delen van de arbeidersklasse, en van de intellectuelen, de kleine bour
geoisie en de niet~monopolistische ondernemers door de gebeurtenissen zelf ge
dwongen stelling te nemen tegen de monopolies. Dit betekent terzelfdertijd vóór 
vrede, democratie en sociale vooruitgang. 

Onze lezer heeft een deel van de betreffende passage buiten zijn verband ge
lezen. Daardoor kon hij tot zijn mening komen. Natuurlijk is het niet zo, dat dit 
tot consekwentie zou hebben het nalaten van de strijd tegen werkloosheid en 
verslechteringen. Integendeel. het heeft tot gevolg dat er meer mogelijkheden 
ontstaan om deze strijd met succes te voeren! · 

J.W. 
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Poelichting op reproduktieserie nr. 7 

"Werking", een collectieve kunsthandel in Amsterdam-Oost 

In Amsterdam Oost, in de Commelinstraat (25) waar naar mijn weten nog 
nimmer iets gevestigd was dat met kunst te maken had, al verrijst, bijna dreigend, 
het pompeuze gebouw van het 'Koninklijk Instituut voor de Tropen' (uiterlijk 
geheel herinnerend aan de dagen dat het 'Koloniaal Instituut' heette) aan zijn 
éne einde, is een kleine onderneming gesticht die ons aller aandacht vraagt. 
Uitgaande van het feit dat enkel in het centrum van de stad gelegenheid bestaal 
hedendaagse kunst te zien en eventueel te kopen ....- terwijl vooral wat de muse- __ 
betreft, maar toch ook wat de kunsthandel aangaat, menig 'gewoon' mens, dus 
niet-specialist, nog steeds een zekere schroom blijkt te moeten overwinnen om er 
binnen te gaan ....- werd deze onderneming welke met alle recht 'Werking' ge
noemd werd, in Amsterdam Oost gevestigd. Daar zijn geen kunsthandels, daar
heen spoedt zich, om vijf uur of later, een hardwerkende bevolking die, ook al 
zou na de werkdag de lust tot kunst zien aanwezig zijn, overal elders voor dichte 
deuren zou komen te staan. Maar 'Werking' is open tot half zes, en voor bizonder 
belangstellenden wellater ook nog ... 

Zeven jonge grafici werken hier samen en laten proeven van hun kunnen zien. 
Allen bezitten een behoorlijke dosis begaafdheid, al steekt de een voorlopig 
misschien iets boven de ander uit (maar deze indruk kan ook gewekt worden 
door toevallig tentoongesteld werk), wier talent en frisse moed het beste doet 
verwachten voor de toekomst. C. Akkema is naar mijn mening. het best op dreef 
in zijn dierentekeningen ....- hij pakt het dier in fijne, suggestieve lijnen ....- en in 
zijn krachtige stadsgezichten in zwart krijt. F. van der Burgt ....- waarvan als 
bijlage in dit nummer een linoleumsnede wordt afgedrukt welke kenmerkend is 
voor zijn jongste ontwikkeling ....- toont vooral ook in zijn verfijnde etsen goede 
illustratieve kwaliteiten (het woord 'illustratief' wordt nog te vaak als een 'af
keuring' beschouwd, terwijl het als een compliment bedoeld dient te zijn in be
paalde gevallen, zoals thans) en in zijn tekeningen waarin hij zich ook vaak tot 
dieren aangetrokken voelt. (De nabijheid van Artis laat zich voelen, hoezéér zult 
u straks nog bemerken!) . Ook litho's .- portretten .- treffen door hun rustige 
vakmanschap en psychologische uitbeelding. Van Faassen laat knappe litho's 
en tekeningen van heistellingen en werven zien waarvan de sterke structuur 
opvalt. Ook in meer decoratief-monumentaal werk bereikte hij reeds goede resul
taten die hem misschien eens tot de wandschildering of het wandtapijt zullen 
leiden. 

H. Buskermalen laat stemmige landschappen zien (litho's) evenals Ko Sagel, 
al is deze ....- de Benjamin van de groep ....- krachtiger in zijn krijttekeningen (van 
bomen). Mies Kroon laat litho's zien die, hoewel van talent getuigend, nog wat 
conventioneel aandoen. Van H. Stammeshaus zijn er ietwat schetsmatige maar 
frisse en vlotte gekleurde tekeningen van boten. Sterker lijkt hij in zijn kleuren
houtsneden. 

Dit was, naar u bemerkt zult hebben, meer een opsomming, een korte ken
schetsing, dan een echte 'kritiek' zowel van het diepzinnig beschouwende .en ver
klarende als van het te vuur en te zwaard uitroeiende genre. De bedoeling was 
vooral belangstelling te wekken voor dit jonge, talentvolle en gezonde werk. 
Bezoekers te trekken naar 'Werking'. Bezoekers, die wie weet straks kopers 
zullen worden, want zij zullen bemerken voor minder geld een echte tekening 
of een door de kunstenaar zelf gedrukte en gesigneerde hout- of linoleumsnede, 
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litho of ets te kunnen kopen dan een in feite 'namaak' schilderij in de nog steeds 
niet genoeg beruchte schilderijenwinkels, waar men geen honderd gulden maar 
negen en negentig gulden vijftig voor een vierderangs produkt betaalt. Voor 

· belangstellenden is er, achter de tentoonstellingsruimte, niet enkel de baby van het 
echtpaar Van der Burgt, maar ook de pers te zien waarop, met hoeveel liefde en 
deskundigheid, de grafiek gedrukt wordt. 

Wanneer dit nummer van de pers komt, zal er waarschijnlijk in 'Werking' een 
tentoonstelling te zien zijn van portretten, afwisselend van mensen en apen. 

Wat ik van de voorbereidingen zag, was genoeg om mij er van overtuigd te 
doen zijn dat het een belangwekkende en geestige uitbeelding zal worden van 
wat wij aan weerszijden van het traliegordijn in Artis zoal te zien krijgen! 

L. P. J. BRAAT 

HONDERD JAAR DAGERAAD 
"Als mijn dienstbode niet aan: god geloofde, zou mijn tafelzilver niet 

meer veilig zijn." Deze bekende en wat versleten uitspraak van Voltaire, 
de grote wegbereider van een samenleving verlicht door de menselijke 
rede, laat zien hoe ver het ideaal van de verlichters reikte. Vrijdenken 
was mooi en goed, maar niet voor het volk, daar anders misschien de 
bevoorrechte positie van de kringen, waartoe deze verlichters behoor
den, wel eens gevaar zou kunnen lopen. 

Dit standpunt is ook de Nederlandse burgerij en haar woordvoerders 
niet vreemd. De "rekkelijken" vinden: we veelal onder de grote heren, 
die er naar streefden de "preciezen", die tot het volk behoorden, zo min 
mogelijk aanstoot te geven. Als de kerk door het drijven der predikan
ten het boek van Spinoza, dat een pleidooi voor verdraagzaamheid 
bevat, verbiedt, volgen de regenten noodgedwongen en vaàrdigen ook 
een "placaet" uit. Achter de schermen echter blijven zij Spinoza en zijn 
geestverwanten de hand boven het hoofd houden. Ook in het midden 
van de 19e eeuw vinden we deze mentaliteit terug. De bekende en fel 
bestreden Nederlandse materialistisch denker, professor Jacob Mole
schott, vertelt van een president van een gerechtshof, die in "De Dage
raad" schreef en geregeld Zondags met vrouw en kinderen naar de kerk 
ging. Als conclusie voegt hij er aan toe: "Zulke blijken van karakter
bederf zijn te onzent algemeen bij de beschaafden." Zelfs een scherp 
criticus als Busken Huet, die de halfheden van de Nederlandse liberalen 
meedogenloos met ironie overlaadde en zeker oog had voor de omstan
digheden, waaronder het volk moest leven, wachtte zich ervoor zijn 
atheïstische overtuiging in brede kring uit te dragen en sprak van "het 
Dageraadsgespuis." Alleen Multatuli zocht en vond de weg naar 
het volk! 

In 1851 werd in Amsterdam een vrijmetselaarsloge opgericht, die 
oppositie voerde tegen de misbruiken in de andere loges en allerlei 



ontevreden figuren omvatte. Dit kringetje met een overwegend aristo
cratische instelling, trok ook enkele democratisch gezinde mensen aan, 
die besloten hun anti-kerkelijke gezindheid in brede kring uit te dragen. 
In oktober 1855 verscheen dan ook het eerste nummer van het tijd
schrift "De Dageraad" en een jaar later ontstond de organisatie van 
dezelfde naam. De voornaamste woordvoerders van "De Dageraad" 
stonden door hun levensloop vrijer tegenover de duffe en bekrompen 
sfeer in Nederland. Om slechts twee namen te noemen: Dr. F. Günst, 
die in: 1823 in Amsterdam geboren was, volgde eerst een opleiding voor 
rooms-katholiek priester, maar gaf dit al spoedig op. Hij streed in het 
leger van Garibaldi en via Zwitserland, waarheen hij verbannen was, 
keerde hij naar Nederland terug. Hij werd chef van een drukkerij in 
Amsterdam. Dr. Franz Junghuhn, was van Duitse afkomst en werd na 
een avontuurlijk leven officier van ,gezondheid bij het Nederlands
Indische leger. 

De opvattingen, die het uitgangspunt van "De Dageraad" vormden, 
vin:den we terug in het boek van Junghuhn "Licht en Schaduwbeelden 
uit de binnenlanden van Java", dat in 1854 verscheen. Kerk en bijbel 
werden hierin verworpen. Met behulp van de rede kon men god uit de 
natuur leren kennen. Er werd dus een redelijk en natuurlijk geloof 
voorgestaan. Dit standpunt vinden we nader toegelicht in een circulaire, 
die rondgestuurd werd bij de oprichting van het tijdschrift "De Dage
raad". Daarin stond dat de oprichters bezield waren: met een vast 
vertrouwen in een betere maatschappij en in een grotere volmaaktheid 
der mensheid en dat zij zich daarom bezighielden "met het opsporen 
van de oorzaken der verkeerdheden, misbruiken en der ellende, welke 
in verschillende standen der hedendaagse samenleving worden opge
merkt". De oorzaak lag naar hun mening "in de dwalingen der zoge
naamde Christelijke kerkgenootschappen of sekten, in de onwaarheid 
der geloofsstellingen, die meer en meer van de natuur zijn afgedwaald." 
Daarom willen zij "door woord en schrift de dwaling, het bijgeloof en 
de bestaande kerkelijke misbruiken aantonen en bestrijden, teneinde 
het ware, redelijke en natuurlijke geloof te helpen bevorderen". Zij 
zullen er daarom vooral naar streven de studie der natuurwetenschap
pen te bevorderen. 

Wij geven de inhoud van de circulaire vooral daarom zo uitvoerig 
weer, omdat hier duidelijk uit blijkt, dat zij het geloof verantwoordelijk 
stellen voor de maatschappelijke misstanden. Ook in de oude arbeiders
beweging zal dit inzicht aanvankelijk nog een sterke invloed uitoefenen. 

De eerste vrij denkende arbeiders 

Reeds in de eerste vergaderingen van De Dageraad kwamen ook 
arbeiders. Klaas Ris, Hendrik Gerhard, P. J. Penning, W. Ansing, H. H. 
Timmer en anderen treffen we hier aan. Klaas Ris, de nestor van onze 
arbeidersbeweging, een Zaanse houtzaagmolenaarsknecht, kwam reeds, 
voor de eerste Internationale in ons land zijn intrede had gedaan, op 
voor de belangen van: de arbeiders en werd om die reden ook na 26 jaar 
bij de firma v. Gelder en Co. gewerkt te hebben, ontslagen. Nadien 
ventte hij, geholpen door vrienden, met petroleum in Amsterdam. Op 
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vele terreinen bewoog hij zich, zag reeds scherp de sociale oorzaken 
van allerlei misstanden en overschreed hiermee het engere Dageraads
standpunt. Dit blijkt onder andere uit een open brief, die hij aan de 
geheelonthouders richt onder het motto "Wie trappen schuren wil, 
moet met de bovenste treden beginnen". Hij zegt hierin, dat de rijken 
wel vreselijk uitvaren tegen het jeneverdrinken van de werkman, maar 
dat zij zelf de wijn niet sparen en hij ontkent, dat de armoede het gevolg 
zou zijn van het overmatig gebruik van sterke drank en geeft als 
oorzaak de "te schrale bezoldiging" van de arbeid aan. 

Hendrik Gerhard ging verder in zijn opvattingen dan Klaas Ris. Maar 
.hij had ook ruimschoots de gelegenheid gehad in het buitenland rond 
te kijken. Als kleermakersgezel ging hij op "Wanderschaft" en leerde 
de arbeidersbeweging in de verschillende landen van Europa kennen. 
In 1861 keerde hij voorgoed terug. Toen in 1869 enige werklieden een 
sectie van de eerste Internationale wilden oprichten, nl. twee typogra
fen, twee smeden en een timmerman, en zich om steun tot de Dageraad 
wendden, stonden H. Gerhard, H. Timmer en een aantal anderen direct 
aan hun zijde. Hun socialistische opvattingen waren sterk utopisch 
getint. Hoezeer de opvattingen van de inspirator der eerste Internatio
nale, Karl Marx, hun nog vreemd waren, blijkt wel uit het feit, dat 
H. Gerhard bijv. in de strijd tussen marxisme en anarchisme aan de 
zijde van Bakoenin stond op het Haagse congres. 

De Dageraad liet weldra het standpunt van de natuurlijke en rede
lijke godsdienst los en stelde zich op volkomen atheïstisch standpunt. 
Veel deed zij voor het verspreiden van de evolutieleer van Darwin, van 
het natuurwetenschappelijke materialisme van Büchner's "Kracht en 
Stof", van Multatuli, van het strijdbare Spinozisme van Johannes van 
Vloten enz. 

Hoewel De Dageraad in haar bloeiperioden: een ledental had, dat 
rond de 2000 schommelde, terwijl dit in slechte tijden vaak beneden de 
1000 bleef, mag haar invloed zeker niet aan het ledental afgemeten 
worden. We moeten De Dageraad zien als een kleine georganiseerde 
kern:, waarvan de invloed ver uitstraalde. Van een brochure als "Domi
nee, pastoor en rabbi", werden 47.000 exemplaren verspreid! Lezingen 
werden druk bezocht. In talloze biografieën van arbeiders, die Bymholt, 
Vliegen en Ankersmit in hun geschriften hebben opgen:omen, wordt 
melding gemaakt van "De Dageraad". Door het bezoeken van een 
lezing, het lezen van een nummer van het blad werd de eerste twijfel 
gewekt aan zekerheden van het christelijk geloof. Zette de kritiek op 
de hemel eenmaal in, dan bleef de kritiek op de aardse toestanden bij 
deze arbeiders meestal niet lang uit. 

Van vrijdenken naar socialisme 

Door de nauwe draden, die er in de vrijdenkersbeweging liepen 
tussen verwerping van het geloof en sociale opstandigheid, scheidden 
zich de "aristocratische" elementen af en probeerden eigen tijdschriften 
en clubs in stand te houden. Anderzijds verloren de arbeiders, die via 
het loslaten van het geloof tot het socialisme gekomen waren, hun 
belangstelling voor "De Dageraad." In de begintijd van de oude arbei
dersbeweging vormde De Dageraad een onmisbaar doorgangshuis in 
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het bewustwordingsproces van de arbeiders. Het wekken van een 
kritische instelling moest noodzakelijk voorafgaan aan het betrekken 
van een proletarisch klassestandpunt. Niemand kan zich in onze dagen:, 
nu de invloed van het geloof in grote delen van ons land zozeer is 
verzwakt, een voorstelling maken van de druk, die de kerk uitoefende 
op het gehele leven. De maatschappij stelde volgens de kerk een on
wrikbare van god gegeven orde voor, waarin men te berusten had. 
Deze eeuwenlang gekweekte houding van berusting, nederigheid en 
gehoorzaamheid dienden overwonnen te worden, wilde de weg voor de 
socialistische strijd vrijkomen. Hiertoe de eerste stoot gegeven te 
hebben, is de grote betekenis van De Dageraad. 

In de laatste aflevering van het blad "De Dageraad" in 1898, zegt 
A. H. Gerhard dan ook terecht ten afscheid: 

"Dat De Dageraad in zijn veeljarig bestaan, over 't algemeen genomen 
steeds doeltreffend heeft gewerkt, mag enerzijds blijken uit de machteloze 
woede en haat, die ons steeds van de zijde der vroom- en streng-gelovigen 
ten deel is gevallen, anderzijds uit de angstvallige zorg, waarmede de heel
en halfvrijdenkers, welgeganteerd en met hoge inkomens, onze moderne en 
vrijgemeenterige broeders, benevens de volbloed-manchester-vrijdenkers, 
alle familiebetrekkingen met de "rode atheïsten" zochten te ontkennen." 

Naarmate de arbeidersbeweging in ons land een meer reëel inzicht in 
de maatschappelijke verhoudingen begon te krijgen en de sociaal-demo
cratie terrein won, werd De Dageraad meer en meer een verzamelplaats 
van vrije socialistische en anarchistische arbeiders, die vasthielden aan 
de stelling, dat de strijd tegen "het gezag" evenzeer een strijd was tegen 
de staat en tegen het kapitaal als tegen god. De sociaal-democratische 
arbeiders stelden zich op het standpunt, dat ook de kerk een produkt 
was van de maatschappelijke verhoudingen en dienten1gevolge een 
spruit en niet de wortel van de uitbuitingsverhoudingen. Hoofdzaak 
moest zijn de mensen te mobiliseren in de strijd tegen het kapitalisme. 
Fel spreekt Friedrich Engels zich uit tegen de plannen van Bakoenisten 
en Blanquisten de godsdienst te willen verbieden! 

* 
Voor de geschiedenis van de eerste halve eeuw van De Dageraad 

kunnen we steunen op de onderzoekingen: van H. Gerhard en Dr. 0. 
Noordenbos. Het is jammer, dat laatstgenoemde het eeuwfeest niet tot 
aanleiding heeft genomen om ook de laatste vijftig jaar van de ge
schiedenis der Dageraad aan een uitvoeriger onderzoek te onderwerpen. 
Hoewel de jubileumbundel "Bevrijdend denken"* vele belangrijke op
stellen bevat, komt de geschiedenis van de vrijdenkersbeweging wat 
magertjes voor de dag. En toch valt hier genoeg over te zeggen. Want 
al heeft de rol van De Dageraad aan betekenis ingeboet doordat atheïs
me in de arbeidersbeweging een vanzelfsprekendheid is, daarmee is 
haar rol niet uitgespeeld. 

Veranderingen na 1908 

Na de eeuwwisseling voltrekken zich een hele reeks veranderingen 

* Bevrijdend Denken, Gedenkboek van "De Dageraad", uitg. Wereldbibliotheek, 
!8.90. 
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op alle terreinen van het maatschappelijke en culturele leven. De 
groeiende macht van de arbeiders aan de ene kant en van de monopo
lies aan de andere kant, maakt de woordvoerders van het liberalisme 
onzeker. Het burgerlijk gevoel van onbehagen is gewekt. De vrijden
kende burgerij gaat twijfelen aan de almacht van het burgerlijke ver
stand en krijgt gedrevendoor haar onzekerheid opnieuw belangstelling 
voor allerlei vage en zwevende vormen van religieus beleven. Tegelijk 
is de invloed van de arbeidersbeweging zozeer gegroeid en is de kritiek 
op de bestaande maatschappelijke verhoudingen zover doorgedrongen, 
dat er allerlei vormen van christen-socialisme ontstaan. Tolstojanen en 
christen-anarchisten doen van zich spreken. In de SDAP vormt zich 
de groep van "De Blij de Wereld", waarvan verschillende predikanten 
deel uitmaken. 

Was in de oude arbeidersbeweging het loslaten van het geloof een 
noodzakelijke schakel in het socialistische bewustwordingsproces, nu 
is door de invloed van de arbeidersbewe,ging een nieuwe figuur ont
staan, op grond waarvan mensen gedreven door hun christelijk recht
vaardigheidsgevoel deelnemen aan de strijd voor een nieuwe maat
schappij en voor de vooruitgang in het algemeen. V oor al in de strijd 
tegen oorlog en militarisme nemen christenen weldra een aandeel. 

Christenen voor vrede en vooruitgang 

In de eerste wereldoorlog werken revolutionaire sociaal-democraten 
samen met christen-socialisten en christen-anarchisten en ook de 
laatsten begroeten met instemming de Russische revolutie. In de 
periode daarna nemen: steeds meer christelijk georiënteerden deel aan 
de strijd voor vrede en socialisme. De opkomst van het fascisme met 
zijn geweldsaanbidding, rassenwaan en verwerping van iedere redelijk
heid, opent steeds meer christenen de ogen en brengt hen tot deelname 
aan de strijd tegen de machten van: verleden en duisternis. 

Is het aantal christenen, dat deel neemt aan de strijd voor het socia
lisme nog beperkt, nemen aan de strijd tegen oorlog en fascisme reeds 
grote aantallen deel, nu na de tweede wereldoorlog kan van een grote 
bewogenheid door het gevaar van een atoomoorlog in christelijke kring 
<gesproken worden. En in de strijd tegen het hoofdgevaar van dit 
moment: de Romme-reactie, zullen christenen en niet-christenen elkaar 
zeker weten te vinden. Deze ontwikkeling onderstreept de juistheid 
van de marxistische opvatting, dat godsdienstige verschillen de strijd 
voor de vooruitgang niet in de weg mogen staan. Zeker, eerr volkomen 
inzicht in het wetenschappelijk socialisme, houdt het afwijzen van 
iedere vorm van geloof in, maar dit hoeft de samenwerki:r1g met ge
lovigen in de strijd voor vrede, nationale zelfstandigheid en vooruit
gan,g niet te belemmeren. 

In tegenstelling tot de oude Dageraadsbeweging, die de bron van 
alle kwaad in de godsdienst meende te zien, staan de communisten op 
het standpunt, dat de kapitalistische eigendomsverhoudingen de bron 
vormen. 

Zeker leven er in de Dageraads-beweging tendenzen voort, die als 
verouderd beschouwd moeten worden. Hiertoe behoren dan de onver-
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draagzaamheid tegenover en het belachelijk maken van de godsdienst, 
het hanteren van het redelijk overtuigen als enig wapen en verder het 
te lang vasthouden aan het natuurwetenschappelijk of mechanisch 
materialisme uit de 19e eeuw. Deze DuitSe nabloei van het encyclope
disme aan de vooravond van de Franse revolutie, was in zijn tijd reeds 
verouderd, hoeveel te meer dan in de 20e eeuw. Door het tekortschieten 
van dit mechanische materialisme kwam de Dageraadsbeweging ook 
zwak te staan tegenover de veldwinnende neiging in de burgerlijke 
wereld om met het redelijke denken te breken. Hieruit moet het pleidooi 
van een van de voormannen, J. Hoving, in 1920 voor een religieus 
atheïsme verklaard worden. Zegt Friedrich Engels niet, dat dit mecha
nisch materialisme door zijn tekorten en primitiviteit noodzakelijk in 
mystiek moet omslaan? 

Toch heeft de Dageraad wel degelijk ook in de 20e eeuw een positieve 
rol gespeeld. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog sprak zij zich 
uit tegen het militarisme. Prompt werd haar blad "De Vrije Gedachte" 
door de militaire gezaghebbers geweerd. Over het ontstaan van de 
Sowjet-Unie zegt het gedenkboek (blz. 61): "De Russische revolutie 
ontmoet bewondering en kritiek, maar de houding van de kerken tegen
over wat zij geloofsvervolgingen in de Sowjet-Unie noemen, vindt als 
huichelarij slechts afkeuring. Op een landelijke meeting in Tuschinski 
spreken Edo Firnmen en Hoving naar aanleiding van de aanval der 
kerken op Rusland." 

Deze strijdbare houding zal er niet vreemd aan zijn, dat in 1924 de 
minister de statuten weigerde goed te keuren: op grond van het feit, 
dat De Dageraad ,1de in God haar oorsprong vindende normen voor het 
leven terzijde stelt en mitsdien zich richt tegen de goede zeden". Eind 
1933 wordt de vereniging verboden voorrijks-en gemeenteambtenaren. 

Een belangrijk aandeel heeft De Dageraad gehad in de strijd tegen 
fascisme en rassenvooroordeeL De haar helaas schaars toegemeten 
radio-uitzendingen waren hier voor een flink deel aan gewijd. De gloed
volle betogen van J. Hoving over het anti-semitisme vonden weerklonk. 
Over de gevolgen hiervan: zegt het gedenkboek (blz. 64): "De Dageraad 
stond vooraan in de strijd tegen het fascisme, wat niet belette - of 
misschien mede oorzaak was- dat aan de Vrijdenkers Radio Omroep 
haar zendtijd werd ontnomen door de anti-revolutionaire minister De 
Wilde onder niet aflatende drang, niet alleen van NSB, maar ook van 
de katholieken. Op 30 december 1936 ontving de V.R.O.-bestuur hiervan 
de telegrafische mededeling." De vergadering, die de Dageraad belegde 
als protest tegen de valse berichtgeving over Spanje, werd door de 
Amsterdamse W.A.-mannen uit elkaar geslagen met als gevolg, dat de 
opnieuw belegde vergadering stampvol was. 

Ook in de laatste tijd, o.a. in: de zaak Annemie Exel, heeft de Dage
raad haar woord van protest laten horen. Er is nog veel wat tegen 
recht en rede indruist en in de strijd hiertegen kan De Dageraad nog 
altijd een belangrijke taak vervullen. 

GER HARMSEN 
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SUEZ - EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN 
De verontwaardiging van de burgerlijke pers over de nationalisatie 

van het Suez-kanaal noopt ertoe, de verhoudingen in de Suez-kanaal· 
maatschappij nauwkeuriger te bekijken. Daarin slagen we het beste, 
door na te gaan wie er aan verdienen; want hier wordt heel wat 
verdiend. 

De presidenten van de maatschappij waren van af het begin - als 
eerste haar oprichter Ferdinand de Lesseps - en zijn nog steeds 
Fransen. Zij komen uit de exclusieve aristocratische kringen van het 
"oude Frankrijk", bijvoorbeeld: de vorst van Arenberg en zijn: schoon
zoon Markies de Vogue. 

In de raad van commissarissen ziet de zaak er "gemengder" uit: dit 
geldt inzoverre, dat er bij de aristocraten en ex-diplomaten bankiers, 
reders en petroleum-"baronnen" gekomen zijn: in totaal 16 Fransen, 
9 Engelsen, een Amerikaan, een Nederland er en sinds kort 5 Egypte
naren. Maar ook de niet-aristocraten komen: uit de heersende kringen, 
ze zijn zowel aan de Franse als aan de Engelse kant de vertegenwoor
digers van het financierskapitaal, die in de eerste plaats belang hebben 
by het instandhouden van het koloniale systeem. Zij beheersen en be
heersten de compagnieën in Indië en het verre oosten, zowel als in 
Marokko en Algerije, en verder ook de Turkse Banque Ottomane. 

* 
De Franse groep wordt door de beide banken Banque de Paris et des 

Pays-Bas en Banque de l'Indochine, die hoofdzakelijk in handen zijn 
van de groepen . Lazard, Rothschild, Schneider-Creuzot, geleid. Enkele 
banken uit de z.g katholieke groep, b v. Crédit Industrie! et Commer
cial en Crédit Lyonnais, nemen er aan deel. Maar overal in genoemd 
gebied oefent het Vatikaan zijn invloed uit. Vooral twee bankiers 
vallen daarbij op. 

Charles-Roux, gewezen president van de maatschappij, vertegen
woordigt niet alleen de Banque de Paris et des Pays-Bas, maar ook de 
belangrijkste Marseillaanse handelsbank en bovendien de grootste 
rederij van deze havenplaats. Als voorzitter van een comité dat alle 
Franse koloniale belangen vertegenwoordigt (Comité de l'Empire 
Français), en als vroegere Franse gezant bij het Vatikaan is hij de man 
van de leidende imperialistische groep van Frankrijk. E. Minost is 
zowel president van de Banque de l'Indochine, als commissaris van de 
Banque de Paris et des Pays-Bas, van de Crédit Foncier Egyptien en 
talrijke andere koloniale maatschappijen, die Indochina en Afrika uit
buiten. De invloed van de beide grote Franse banken op de Suez
kanaal-maatschappij is zeer groot. 

Maar ook de belangrijkste Franse scheepvaartmaatschappijen hebben 
zich van het stemrecht verzekerd. Y. Desprez vertegenwoordigt in de 
eerste plaats twee van dergelijke maatschappijen, maar ook, daar hij 
voorzitter van de centrale bond van Franse reders is, alle reders. 

* 
In de Engelse groep ligt het zwaartepunt bij de reders. Bijna alle 
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grote scheepvaartmaatschappijen hebben een zetel in de raad van be
heer. Het gaat hier om de dragers van het Britse imperialisme, die zich 
sinds eeuwen verdienstelijk hebben gemaakt voor de verbinding tussen 
het moederland en Indië en het verre oosten, zoals Cunard, Peninsular 
and Griental "P & 0", Cayzer, Bibby, Anderson. Cayzer alleen (nu: 
Lord Rotherwick) beheerst enkele tientallen van dergelijke onder
nemingen. 

Daar de scheepvaartmaatschappijen door allerlei personele unies en 
investeringen met de banken zijn verbonden, hebben de Engelse grote 
banken zowel directe als indirecte invloed op de Suez-kanaal-maat
schappij. Ook hier beslissen de koloniale belangen! 

Doorslaggevend is daarbij het bankiershuis Baring, dat naast de 
bank van Rothschild de drijvende kracht is van de City van Londen. 
Van 1884 tot 1907 was Sir Evelyn Baring, bekend als Lord Cromer, als 
Consul Generaal de ongekroonde koning van Egypte. In navolging van 
deze traditie, is tegenwoordig een Baring als vertegenwoordiger van de 
Britse kroon in Kenya verantwoordelijk voor het concentratiekamp
systeem en de koloniale terreur. Jarenlang had de tweede lord Cromer 
niet alleen een beslissende stem in het bankiershuis van de familie, 
maar ook in de National Provindal Bank (een van de "grote vijf"), in 
de scheepvaartmaatschappij "P & 0" en in de beruchte British Petro
leum (voorheen Anglo Iranian Oil Co), die een grote rol speelt in de 
petroleum-kringen van de Suez-kanaal-maatschappij. De "BP", waarin 
de Engelse regering de toon aangeeft, zond nl. zowel zijn vice-president 
als de vertegenwoordiger van zijn Franse filiaal, Vicomte de Rohan. 

De Nederlandse veTtegenwaardiger Delprat is reder- president van 
de scheepvaartmaatschappij Nederland en bankier, nl. door een functie 
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in de Raad van toezicht bij de Twentse Bank, een filiaal van de Neder· 
landse Bank, die op zijn beurt verbonden is met de petroleumindustrie 
(Royal Dutch - Shell) van de .groepen Rothschild en Lazard. Ook 
onder Nederlandse vlag vindt men dus dezelfde invloed. 

* 
Hoewel de Rothschild-bank nauw verbonden is met de geschiedenis 

van het Suez-kanaal, is dit op het eerste gezicht niet duidelijk. Alleen 
op het eerste gezicht! Nog steeds honoreren N. M. Rothschild & Sans 
als enige agenten in Londen de dividenduitkeringen van de Suez· 
kanaal-aandelen. 

Ofschoon er geen drager van de naam Rothschild in de raad van 
beheer van de Suez-kanaal-maatschappij is te vinden, zitten er wel een 
reeks stromannen van hen in, en niet alleen bankiers en directeuren 
van concerns, maar ook politici, militairen, diplomaten. In de Banque 
de Paris et des Pays-Bas, de Banque de l'Indochine, de Compagnie 
Française des Pétroles, de met de British Petroleum verbonden Shell, 
overal geldt het woord van de Londense en Parijse Rothschilds als wet. 
Naast dezen bevinden zich dan ook nog de vertegenwoordigers van de 
machtige bankgroep Lazard, die nu eens als bondgenoot, dan weer als 
concurrent optreedt. 

Zelden werden er zoveel klinkende diplomaten- en andere namen 
verenigd als in de raad van beheer van de Suez-kanaal-maatschappij. 
Dat is niet toevallig, het bewijst juist hoe belangrijk de rol is, die de 
maatschappij speelt op het schaakbord van de internationale concerns. 
Als beloning aan het eind van een activiteit, die voor deze maatschappij 
vruchten opleverde, stonden voor de vertegenwoordigers van het 
Foreign Office in Londen en de Parijse Quai d'Orsey goed-gehonoreer
de plaatsen in de raad van beheer gereed. Achtereenvolgens vmlden de 
in: Londen geaccrediteerde Franse gezanten Cambon, de Fleuriau, 
Corbin deze deur, evenals de "grote oude man" van de Engelse buiten· 
landse politiek, Sir Alexander Cadogan, en de vroegere gezant van 
Frankrijk bij het Vatikaan Barrère; zijn opvolger aldaar, Charles-Roux, 
werd al genoemd. Het enige Amerikaanse lid van de raad, Pinkney 
Tuck, was vroeger gezant van de Verenigde Staten in Cairo. 

* 
De aandelen van de Suez-kanaal-maatschappij behoren, of liever: 

behoorden, tot de voordeligste op de Parijse beurs, omdat ze de hoogste 
dividenden afwierpen, nog afgezien van de miljoenen-tantièmes en 
verscheidene bizondere uitkeringen, die in de miljoenen liepen. Het 
beste voorbeeld daarvan verschaft het recordjaar 1955. De nettowinst 
bedroeg 16 miljard francs (bijna de helft van de totale inkomsten). 
In de laatste tien jaar incasseerden de aandeelhouders 88 miljard francs. 

Meer dan de helft van de aandelen werd door de maatschappij in de 
loop van de laatste tientallen jaren reeds ingelost. D.w.z. dat hun be
zitters in ruil een bepaalde tegenwaarde ontvingen. Bovendien gaf de 
maatschappij daarvoor de aandeelhouders bewijzen van vruchtgebruik 
terug, waarmee ze ook verder kunnen deelnemen aan de jaarlijkse 
winstverdelingen. Alleen al in 1955 werd op deze bewijzen 3,8 miljard 
francs uitgekeerd. 

672 



En Egypte? Volgens de aanvankelijke overeenkomsten moest de 
Khedive jaarlijks 15% van de nettowinst ontvangen. Toen hij weer 
eens diep in de schuld zat, verkocht hij in 1880 deze concessie voor 
22 miljoen goud-francs aan een bank-consortium, waarachter de finan
ciersmachten van de Suez-kanaal-maatschappij stonden. 76 jaar lang 
incasseerde het sindsdien dit aandeel. In 1955 kreeg de groep volgens 
de door haar gemaakte overeenkomst 1,6 miljard francs. 

Tot 1937 kreeg Egypte ... niets. De nationale beweging bracht de 
maatschappij ertoe, het land vanaf dit jaar een jaarlijks bedrag van' 
300.000 Egyptische ponden uit te betalen. Als gevolg van de toenemende 
druk van de bevolking werd de som verhoogd tot 7 % van de bruto
winst. Dat was in 1955 iets meer dan een miljard francs, dus slechts 
tweederde van de som die het consortium van de Rothschilds, Lazards 
en Co in 1880 van de Khedive afnamen, of ongeveer 20 % van het be
drag dat de houders van bewijzen van vruchtgebruik in 1955 kregen 
omdat ze geen aandeelhouders meer zijn. 

Onder deze toestanden heeft het Egyptische volk nu een dikke streep 
getrokken. 

(Neues Deutschland) 
G. BAUMANN 

NIEUW-GUINEA UIT DE IJSKAST? 
De oproep tot bezinning over de kwestie Nieuw-Guinea van de Gene

rale Synode der Hervormde Kerk heeft bij belangrijke delen van ons 
volk de gemoederen in beroering gebracht. Welke motieven liggen aan 
deze beroering ten grondslag? Zo langzamerhand begint door te drin
gen, dat Nederlands standpunt ten opzichte van Nieuw-Guinea onhoud
baar is. De nieuwe verhouding tot de Aziatische en Afrikaanse volkeren 
raakt de kerken evenzeer. Men vreest in hervormde kring, dat de 
spanningen tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea belem
merend zullen werken op het getuigenis van de christelijke kerk. On
getwijfeld voortgevloeid uit kerkelijke bewogenheid (de verhouding 
tot de Aziatische en Afrikaanse volkeren raakt ook deze gemeenschap 
zeer) heeft zij geenszins de ogen gesloten voor de politieke werkelijk
heid. In de oproep heet het immers, dat de Hervormde Synode "met 
toenemende bezorgdheid ziet hoe de ontwikkeling van zaken rondom 
Nieuw-Guinea geleid heeft tot een bedenkelijke spanning tussen het 
Nederlandse volk en het Indonesische". 

In de oproep wordt geconstateerd, dat in de huidige wereldpolitiek 
de Nederlandse.mening- handhaving van de Nederlandse soevereini
teit- niet als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd. Het Indonesische 
standpunt wordt in een groot deel van de wereld als juist erkend. 

De Hervormde Synode acht het verder niet verwonderlijk, dat Indo-
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nesië bijzonder gevoelig is voor het feit, dat Nederland zich aan een 
discussie over de souvereiniteit van Nieuw-Guinea onttrekt en gemeend 
heeft de onderhandelingen door een eenzijdige beslissing te kunnen 
beëindigen. Dit Nederlandse optreden is "een bron van ergernis en 
haat" in Indonesië, die "het leven, met name ook het samenleven van 
Indonesiërs en N ederlar1ders, zeer bemoeilijkt". 

De Generale Synode acht het niet de taak van de kerk om een oplos· 
s'ng in het vraagstuk Nieuw-Guinea aan te wijzen. Zij meent echter, 
dat de kerk wel moet uitspreken, dat "een oplossing niet kan bestaan 
in een voortzetting van de bestaande aanvechtbare en onzekere situatie. 
Nederland zal bereid moeten zijn, zijn aanspraken om alleen op eigen 
gezag Nieuw-Guinea te bestuderen, te laten vallen, en toe te stemmen in 
Een regeling van dit bestuur in een zodanige overeenstemming met de 
volkerengemeenschap, dat zowel de beste behartiging der bevolkings· 
belangen als de grootst mogelijke staatkundige stabiliteit redelijkerwijs 
gewaarborgd is". 

De synode vraagt in zijn oproep om bezinning; niet alleen van de 
lidmaten der kerk, doch van het gehele Nederlandse volk. 

Een aantal gebeurtenissen van de laatste maanden zijn een sprekend 
bewijs, dat het vraagstuk Nieuw-Guinea een belangrijke rol speelt in 
de Nederlandse en de internationale politiek. 

Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Luns (toen nog demis· 
sionnair) heeft een verklaring van zéér gevaarlijke strekking gepubli· 
ceerd. Het heeft de aandacht van de Nederlandse regering getrokken
zo heet het - dat Indonesië "uitgaande van de fictie" (!), dat de souve· 
reiniteit over westelijk Nieuw-Guinea de .iure bij de Republiek berust, 
blijft voortgaan met het treffen van administratieve maatregelen ten 
aanzien van dit gebied. Een aantal van deze maatregelen wordt opge
somd (het instellen van een provincie Nieuw-Guinea, afgevaardigden 
uit Nieuw-Guinea in het Indonesische parlement). Daar wordt dan aan 
vastgeknoopt, dat de Nederlandse regering zich alle vrijheid behoudt 
tegen de eventuele tenuitvoerlegging van zodanige maatregelen op te 
treden, "zodra deze direct of indirect (spat. van ons) zourlen leiden 
tot Indonesische interventie in de gang van zaken in Nederlands 
Nieuw-Guinea". 

Wat is echter indirecte interventie in Nieuw-Guinea? Zijn dat 
radio-uitzendingen van de Republiek in het Indonesisch naar Nieuw· 
Guinea? Is het de verzending van Indonesische bladen of voorlichtings· 
materiaal over Indonesië? Is het installeren van een Indonesische gou· 
verneur voor Irian Barat (zoals op 25 sep~ember geschiedde) indirecte 
interventie? Luns tracht zich een vrijheid toe te eigenen, die levens· 
gevaarlijk kan worden voor het Nederlandse volk. De regering behoudt 
zich immers "à1le vrijheid" voor tegen eventuele tenuitvoerlegging van 
TY'aatregelen op te treden. Enkele iaren geleden spraken parlements· 
leè'en over Nieuw-Guïnea als mili:aire snringplank tegen Indonesië. 
Verontrustend is de van"Indonesisc"te z:ide geconstateerde verhooqrie 
activiteit van de Neder1andse marir1e rondom Nieuw-Guinea. (En 
sc11reef Trouw niet tijèens d'~ kabinetsformatie, dat de spann!ngen rond 
Nieuw-Gu'nr-a een besnoeiing van de uitgaven voor marine niet toe· 
lieter1 ?) . 
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Natuurlijk kan men in onze tijd niet een-twee-drie een conflict ont
ketenen. Het Suez-geschil heeft aangetoond, dat koloniaal sabelgeklet
ter niet per se tot een oorlog behoeft te leiden. Niettemin houdt ook 
het sabelgekletter van Lu11s gevaar in voor de vrede in Azië. Het vormt 
een niiitair pressic-middel tegen Jndonesië, dat het ontstaan van betere 
betrekkingen verhindert. Internationaal tracht de Nederlandse reactie 
i:cun Viln de wccstelijke mogendheder1 te verkrijgen met het aanprijzen 
v3n de mEitaire betekenis van Nieuw-Guinea. Onomwonden schreef 
de u]itaire medewerker van Trouw, dat bij het bepalen van een stand
punt de vorming van een militair evenwicht "or1deelbaar en voor de 
gch2~e wereld" geldt. De militaire machtspositie in Oost-Azië wordt 
beheerst door de Philippijnen en Australië en zonder de verbindings
ëchakel van Nieuw-Guinea komen de Philippijnen in de lucht te 
hangen. "Nieuw-Guü1ea onder Indonesische souvereiniteit" - zo 
schreef hij - "verzwakt de westerse machtspositie en daarmede het 
w~reldrvenw:cht op onaanvaardbare wijze". 

De pogingen tot een isolement van Indonesië zijn echter mislukt. 
Tiièens de reis van president Sukarno door Amerika en enkele weste
lijke landen, alsmede door de Sowjet-Unie, China, Tsjechoslowakije en 
Jo~goslavië bleek telkenmale de enorme good-will, die de Republiek 
Indones:ë geniet. 

Oo:{ in Azië is het aanzien van Indonesië gestegen. De Aziatische en 
Afrikaanse landen hebben besloten het geschil opnieuw voor de UNO 
te hEngen. Indien l:et op de agenda zal worden geplaatst, zal het tijdens 
d3 zitting der as:;emb'ée, die op 12 november begint, voor het inter
nationaal forum worden besproken. Het gaat daarbij om het vraagstuk: 
kclcn'a~isme of anti-kolon;a1isme. 

Wat zal de houd~ng va11 Nederland zijn? 
Verleèen jaar veroorloofde minister Luns zich nog hooghartige 

oprnerk'ngen over de A.A.-la11den; "de negatieve houding" van de 
Bendung-lar,èen zou schade cerokkenen aan de UNO. 

Bij de eerste behandeling van Nieuw-Guinea in de UNO behaalde 
I urs inè!er~jjd een Pyrrhus-overwinnin~. Weliswaar verkreeg een 
Nec1er' a11d v::roordelende resolutie, ingediend door India, geen twee
derde meerderheid, doch beduidend meer dan de helft der UNO-leden 
stemc'en vóór de veroordeling. Deze landen vertegenwoordigder1 het 
O\·rrweldi.gende dee1 van de vo~keren der aarde en in wezen stond 
I'' eder 1 and geïsoleerd. 

Da' dit een l:;e<;cha~ende en een na::lelige positie voor Neder'and is, 
begint ir1 ors 1 and door te drin~en. 

De omoep yan de Generale Synode is er een uitvloeisel van M~n mag 
a's b~kend v2ronderste1len, dat vooraanstaande theoloC(en uit de Her
vcrr1t~e Kerk zich nauw verwant voelen aan de Partij va'1 de Arbeid 
en vr·en v2" hen to~ die Par:ij 1~ehoren H?t Indcme-;ië-be1eid van de 
I'Vl\ ckr a"p-e'open tien iaar heeft in deze kring veelal afkeurinC( 
cndrrvcndcn. Dat celeid van voortdurend zwichten voor rle reactie 
· t:"''t u;f~'rde'ii!- tot de n"lPZa'icre betrelz'dnqen tus-;rn Nerler'an-1 en 
lndoues'ë ,-an va··daag ge'eid. In de PvdA bestaat nu onrus~ over 
~·i·uw-Gui··ea. 

1~nke1e ,'aren ge'eden was er een discu.ssie met Vos, Banning e.a., die 



zich stelden tegenover de koers van De Kadt en Goedhart. De "geest 
van Bandung" werd tot uitdrukking gebracht door In 't Veld en Joekes. 

Ook in andere politieke partijen heeft het vraagstuk doorgewerkt. 
Zelfs zo, dat de lijsttrekkers van de PvdA en VVD zich voor de ver· 
kiezingen niet voor handhaving van de Nederlandse souvereiniteit 
over Nieuw-Guinea wilden uitspreken. De Telegraaf stelde de lijst· 
aanvoerders enkele vragen, onder meer of een wijziging van de Neder· 
landse houding ten opzichte van Indonesië en het probleem Nieuw
Guinea noodzakelijk werd geacht. Dr. Drees verklaarde daarbij, dat 
een sterke stroming in de PvdA overdracht van Nieuw-Guinea aan de 
UNO verlangt. Over Nederlandse souvereiniteit geen woord. Prof. Oud 
hield eveneens een slag om de arm. Hij week uit naar twee kanten. 
Naast een verwijt tegenover Indonesië merkte hij op: "Nederland moet 
in ieder geval tegen Indonesië meer een houding aannemen, die respect 
afdwingt". 

Romme en Zijlstra toonden het ware karakter van hun rechtse 
(koloniale) coalitie. Romme meende, dat een lankmoediger optreden 
van Nederland moeilijk kon worden verwacht. Zijlstra vond, dat de 
houding ten opzichte van Nieuw-Guinea niet gewijzigd mag worden. 

Het feit, dat èn Drees èn Oud zich een mening voorbehielden over 
de Nederlandse souvereiniteit, duidt er wel degelijk op, dat er grote 
spanningen over deze kwestie in hun partijen bestaan. En men kan er 
zeker van zijn, dat ook Nieuw-Guinea een rol heeft gespeeld in de 
slepende kabinetscrisis. 

Verheugend is, dat de deur van de ijskast, waar Nieuw-Guinea een 
aantal jaren geleden in werd gezet, nu geopend is. Het komt er thans 
op aan de kwestie geheel tot ontdooiing te brengen. De voorwaarden 
zijn ervoor aanwezig. 

De reactionaire pogingen om de synodale oproep reeds te doodverven 
als een uitspraak van onbevoegden, is mislukt. De meeste classicale 
vergaderingen hebben de oproep om Nieuw-Guinea ter discussie te 
stellen aanvaard. 

De grootste classis, die van Amsterdam, kwam met bijna algemene 
stemmen tot d_e conclusie, dat "Nederland bereid moet zijn, zijn aan
spraken om alleen op eigen gezag Nieuw-Guinea te besturen, discutabel 
te stellen". 

Het vraagstuk Nieuw-Guin:ea heeft vèrstrekkende consekwenties. De 
communisten hebben daar reeds jarenlang op gewezen. Men mag zeg
gen, dat hun politieke stellingname door de feiten wordt bevestigd. 
Als oplossing voor Nieuw-Guinea en als voorwaarde voor betere be
trekkingen met Indonesië zal een resolute wijziging in de Romme-koers 
noodzakelijk zijn. 

Tot de minimum-eisen voor een door de CPN gewenste regerings
politiek behoort: hervatting van de onderhandelingen met de Indone
sische Republiek over de toekomstige economische betrekkingen, als
mede over de bestemming van Nieuw-Guinea, uitgaande van het op
geven van de Nederlandse souvereiniteit over dit gebied. 

Hervatting van de besprekingen met Indonesië zal een van de eerste 
daden van de Nederlandse regering dienen te zijn. 

10 oktober 1956 
J.M. 
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VRIJHEID IN PARTIJDIGHEID 

Een familielid van ons placht tot ons te zeggen: "Ach wat, jullie met 
je partij, een partij is maar partijdig en ik wil objectief oordelen". Zo \ 
bleef hij buiten de communistische partij ofschoon hij het op vele 
punten van ons actieprogram en het beginselprogram met ons eens was. 

Nu is de communistische partij van Nederland geen doel op zichzelf, r' 
maar een middel om tot het doel te komen. Dat doel is, na het doorlopen 
van een aantal étappes, op den duur het vormen van een socialistisch 
Nederland. Daarvoor is een strijdorganisatie nodig die zoveel mogelijk 
mensen moet omvatten, die dat doel ook wensen te bereiken in ver-
schillende graden van bewustheid. Onze partij heeft in zijn beginsel-
program "De Weg naar socialistisch Nederland" een aantal hoofd-
gedachten omtrent de vorm van dat socialistische Nederland neergelegd 
alsmede een beknopt plan van de weg, die moet worden afgelegd, om 
zover te komen. Op de congressen van de partij is een en ander uiter-
aard nog meer gedétailleerd besproken en waar nodig verder ontwik-
keld. Deze arbeid gaat voortdurend door in de hoofdrichting, die in het 
beginselprogram is geformuleerd. 

Maar goed, tot zover het doel- nu echter over het middel, de socia
listische politieke strijdorganisatie. 

Het kan natuurlijk niet worden ontkend, dat een partij "partijdig" is. 
Onze partij is dat bepaald, ze kiest partij voor het socialisme, tegen het 
monopolie-kapitalisme. Ze strijdt in onze tijd voor de nationale zelf
standigheid, tegen het grote kwaad van de Duitse herbewapening, tegen 
het grote kwaad van de Duitse herbewapening, tegen de slaafse navol
ging van Amerika. Ze strijdt voor het verbod van atoomwapens. Ze 
strijdt voor een beter levenspeil. Ze strijdt voor een linkse regering. 

Om dat met te meer kracht te kunnen doen probeert ze in haar rijen 
zoveel mogelijk mensen te verenigen, die dezelfde opinie zijn toege
daan, die dus ons beginselprogram onderschrijven, die bereid zijn zich 
volgens de regels van de organisatie (statuten) te gedragen en die de 
co~tributie willen voldoen. 

"Alleen is maar alleen", zegt men, en dat geldt in de politiek wel zeer 
sterk. Terwijl politieke strijdorganisaties als de communistische partijen 
in een zeer groot deel van de wereld met omstreeks 1.000 miljoen in
woners het socialisme tot realiteit maakten, is er van de, hoe goed ook 
bedoelde, individuele pogingen om het kapitalisme te vervangen door 
een rechtvaardiger politiek en sociaal systeem, niets terechtgekomen. 

* 
. Daaro111: is de redenatie van ons geachte familielid bepaald onprak

tisch. Ze 1s echter behalve onpraktisch ook onjuist. Want waarom zou 
het partijkiezen moeten betekenen het opgeven van het recht op een 
eigen mening, een beletsel om objectief te oordelen? 

In de natuur gelden vaste wetten, waarmee de mensen rekening te 
houden hebben, zij kunnen deze bestuderen en op grond van hun kennis 
daaromtrent aanwenden tot heil van de mensheid. Lange eeuwen 
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hebeen de mensen zich waarschijnlijk het hoofd gebroken over de loop 
der getijden. Maar tegenwoordig weten we hoe eb en vloed worden 
veroorzaakt. Voortbouwende op die kennis van de o~jectief bestaand2 
natuurwetten, zal het zeer waarschijnlijk nog eens mogelij:~ zij"1, dat 
de men~en de werking van eb en vwed benutten voor het opwekk2n 
van elektriciteit. Niemand zal kur:nen beweren, dat iema::1d "vrij" is, 
die zegt: ik trek me van de werkiüg van e'::J en vloed nie's aan. S'_erk9r 
nog, als hij zich, zo redenerend, op de Groningse slikken zou begeven, 
zou hij spoedig uiterst onaangename ervaringen opdoen, die hem waar
schijnlijk wel van de waarheid var1 de natuurwet, die de loop der getij
den bepaalt, zou overtuigen, vooropgesteld dat hij h2t er no~ Jevend 
zou afbrengen. 

"Vrijheid is het inzicht in de noodzakelijkheid", zegt Engels in zij1 
"Anti-Dühring", Regel citerend. En verder: 

"Vrijheid van de wil betekent niets anders dan het vermogen on met 
kennis van zaken te kunnen beslissen. Hoe vrijer dus het oordeel van 
een melis met betrekking tot een bepaa~d vraagstuk is, met des te groter 
noodzake1iikheid zal de inhoud van dit oordeel bepaald zijn; terwij 1 d? 
op onkunde berustende onzekerheid, die tussen vele verschillende en 
tegenstrijdige beslissingsmogelijkheden willekeurig kiest, juist daar
door bewijst, dat zij niet vrij is, dat zij beheerst wordt door de zaak, 
die zij .JUist moet beheersen". 

Ten aanzien van het maatschappelijk probleem kunnen we het zo 
stellen, dat het de mens juist vrijmaakt, wanneer hij zijn oordeel o:) 
grond van zijn kennis van de wetten van de maatschappelij\;:e o'ltwik
keling kan bepalen, wanneer hij inziet, dat de loop der gcbeurten;ssen 
onvermijdelijk, en op den duur, deze of gene wending moet nemen en 
dat hij besluit, juist op grond van zijn inzicht, het doorbreken vaa d2 
werking van deze wetten te bevorderen, dat wil ze~g~"n in nolitiek 
opzicht partij te kiezen. Zo'n mens, die in deze zin partUdïo denkt en 
op grondslag van dat denken handelt, staat tegenover de werking V3.n de 
maatschappelijke wetten niet als te~enover een fetisj, zoals de oer
mensen tegenover de loon der ge1iiden stonrlen. maar hij b02"int zich 
eerst goed vrij te maken van allerlei subjectieve vooroordelen; hij 
begint op grondslag van objectieve maatschappelijke ontwikkelin•zswet
ten te pogen bewust dat ontwikkelingsproces te bevorderen. Daarom 
vindt hij in de partijdigheid zijn vrijheid. 

* 
Het lid zijn van onze partij en het meewerken in welke vorm dan ook 

in haar rijen, is dus in het geheel niet in strijd met de wem o:n o'Jjectief 
te kunnen oordelen. Integendeel, juist het op grond van kennis mogelijk 
geworden objectieve oordelen is de basis van het partijkiezen. 

Daarbij beschikt de arbeidersbeweging over een zeer langdurige 
historische ervaring, die in de theorie van het marxisme-1eninis'11e is 
neergelegd. Deze ervarinQ'swijc::heid is geen dogma. ze is e0n leidraad 
voor handelen en ze wordt onophoudelijk aangevuld en '·erriikt. 

Zo goed a 1s in de exacte wetenschappen proefnnrlervinrlelijk hewrzen 
theorieën bestaan. zo goed bestaat zu1l<: e0n theorie in de maatschap
pelijke strijd. Zoals elke wetenschap ontwikkelt ook het '11arxis··w-
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lerlinisme zich, op grond van nieuwe ervaringen. Zonder een weten
schappelijke opvattmg van de strijd voor een principiële verandering 
ook m ons land, kunnen we het niet stellen. 

Inmiddels is de kracht van een grote partij nodig om in ons land in 
theoretische en in praktische zin voorwaarts te gaan naar zo'n veran-
dering. In georganiseerd verband is de samenwerking van velen 11odig, \ 
van arbeiders en intellectuelen, van men_en uit de middenstand en van 
het platteland, om z::>veel mogelijk in te werkeH op de maatschappelijke 
strijd in onze eigen verhoudingen. ,~ 

Daarbij is een uitgebreide discussie onmisbaar, op grondslag van de 
theorie van het marxisme-leninisme, de ervaring van de arbeidersbewe
ging van alle landen. Als we 110g een ogenblik naar het terrein van de 
natuurwetenschap mogen terugKeren: wie zou tegenwoordig in een 
wetenschappelijke gedachtenw1ssehng nog staande wensen te houden 
dat de aarde plat is. Net zo mi11 kan in een partij als de onze de weten
schap van het marxisme-leninisme vervangen worden door het een of 
andere geloof. Basis van de discussie is dus onze theorie en daarvan 
uitgaande zal er ruimte zijn voor een verschillende beoordeling van 
eer1 aantal maatschappelijke verschijnselen. De discussie over het een 
of andere vraagstuk kan echter geen eeuwen duren. En daarom zet de 
partij als geheel na een zekere tijd een punt achter de discussie, neemt 
besluiten, verkiest besturen om de uitvoering van deze besluiten zo 
goed mogelijk te garanderen e11 trekt eensgezind aan de slag. Want het 
doel van de partij is de actie, als consekwentie van de discussie. Het 
denken moet altijd uitlopen op het trekken van conclusies, anders blijft 
het onvruchtbaar. Het behoeft geen betoog, dat het gezamenlijk denken 
van velen met het afwegen van voor en tegen, waaraan eveneens velen 
deelnemen, tenslotte moet uitlopen op een krachtige actie van de hele 
partij, teneinde de ontwikkeling in de goede richting te bevorderen. 

Welke richting dat is, waarvoor wij hebben gekozen, kan ieder ir1 de 
door ons 18e congres bekrachtigde redevoeringen en besluiten lezen. 
Thans is het stadium van de uitwerking van de congresbesluiten aaH
gebroken. Hoe meer mensen daaraan meewerken, des te beter zal die 
uitvoering slagen. Daarom is de ledenwerving zo belangrijk, daarom is 
het uitbreiden van de abonr1éwerving voor "De Waarheid" absoluut 
noodzakelijk, en vele andere werkzaamheden die de directe verster
king van onze georganiseerde invloed betekenen, zoals het bijeenbren
gen van geld voor onze organisatie. Wachten op grote veranderi11gen, 
passief beschouwingen leveren onder het koesteren van zeer grote 
verwachtingen is tamelijk onvruchtbaar. Wellicht is het beoordelen 
van eenvoudige werkzaamheden, die onmiddellijk tot vergrotir1g van 
ons ledental en tot aanwas van het lezerscorps van ons dagblad leiden 
in directe zin wel de belangrijkste conclusie die uit de partijdiscussie 
is te trekken. 

G.GEELHOED 
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Boekbespreking 

FOMA GORDEJEW 

Het proza komt als een man op je af; het proza van Gorki als een reus. Hij tilt 
je hoog boven de omringende drukte van de dag uit, en wat achter de schutting 
van het door tijd en plaats beperkte was, staat dan majestueus voor je; de mens 
in zijn historische opgang. En na even kijken, een paar bladzijden lezen, heb je 
hem, ondanks zijn klederdracht en gewoonten van een vreemd land in een voorbije 
periode, herkend als je broeder. Een ontroerende ontdekking. 

Zo verging het ons bij het lezen van "Foma Gordejew", de eerste roman van 
de reus Maxim Gorki, in 1899 in Rusland uitgegeven, en thans door Pegasus in 
een voortreffelijke Nederland se vertaling in omloop gebracht. 

Foma Gordejew is de enige zoon van een van die 19~de eeuwse kooplieden aan 
de W olga. die met fabelachtige snelheid miljoenenvermogens bijeen roven; pri· 
mitieve, hartstochtelijke verzamelaars van geld, dat ze op gezette tijden in grote 
hoeveelheden verbrassen met - zoals Gorki hen typeert - "de onstuimige en 
zinnelijke drift van een door honger gekweld roofdier." 

Foma heeft de oergezonde vitaliteit van zijn vader; van zijn moeder. de drome· 
rige kozakkenvrouw die in het kraambed stierf. de nevelige geestelijke diepte. 

En dan is er tante Anfisa, de lieve oude heks, die hem 's avonds voor het 
slapen gaan met de fluwelen klank van haar stem en toverwereld schildert. Als 
Foma ouder wordt krijgt hij te maken met zijn peetoom Majakin, ook een roof. 
ridder van de W olga, "een kleine, magere. levendige man met een vuurrood 
puntbaardje" en "een blik in zijn groenige ogen, alsof hij tegen allen en iedereen 
zei: Nee, mijn waarde, maak u niet bezorgd. Ik heb u door, maar als u mij met 
rust laat zal ik u niet verraden." 

De toverwereld van tante Anfisa, zijn verlangen naar rechtvaardigheid en 
goedheid, en de kapitalistische roofdieren~werkelijkheidswaanzin van peetoom 
Majakin strijden met elkaar om het bezit van Foma's karakter. 

Een drietal vrouwentypes speelt voorts een meer dan illustratieve rol in dit 
tournooi. Pelegea, het volksmeisje, dat Foma op zijn eerste zakenreis in een 
haven opdiept en dat tot hem zegt: "Geef je liever af met zulken zoals ik -
levendige. Die zijn niet op winst uit." Dan Sonja Medynskaja, van wie hij in 
zijn onbedorvenheid denkt "wie zo mooi is moet ook goed zijn", maar die de 
belichaming wordt van zijn teleurstelling en verbittering. En tenslotte Sasja, de 
prostituée; maar hij is dan al zozeer de wanhoop aan de zin van het leven nabij, 
dat niets hem meer kan schelen. "Ik heb een hekel aan de mensen," zegt hij, terwijl 
zij zingt. "Het is me een raadsel waarom ze eigenlijk leven." 

Foma Gordejew gaat in deze strijd ten onder. Echter niet zoals Ljoeba, de 
dochter van zijn peetoom, die even opstandig was als hij, maar die zich door de 
boeken met vele argumenten geestelijk liet corrumperen en met haar "verstan· 
dige" omgeving verzoenen. 

Foma leest geen boeken. Hij doet wat zijn hart zegt en blijft wanhopig trouw 
aan zijn toverwereld. 

Als de kooplieden van de stad een proefvaart maken met een nieuwe W olga· 
stoomboot, doet Foma zijn laatste vertwijfelde aanval op hun wereld. 

"Jullie hebben niet het leven gestalte gegeven - jullie hebben een beerput 
geschapen! Drek en stank hebben jullie met je zaken verspreid! Hebben jullie een 
geweten? Denken jullie aan God? Geld - dat is jullie God! En het geweten 
hebben jullie uitgebannen ... Waar hebben jullie het heen gejaagd? Bloedzuigers! 
Jullie teren op andermans krachten ... jullie werken met andermans handen! 
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Hoeveel mensen hebben om jullie grootse daden geen tranen vergoten? Zelfs in 
de hel is er voor jullie rapalje geen passende plaats ... Niet in het vuur, nee, in 
kokende drek zullen jullie gesmoord worden. Eeuwen van martelingen zijn voor 
jullie nog te weinig ... " 

Dat is h:::t einde van Foma Gordejew, de rebel. Men stopt hem in een krank~ 
zinnlgeng,esticht, en als hij er uit komt en met gefronste wenkbrauwen en op zijn 
borst hangend hoofd door de straten sjokt, roepen de mensen hem na: .,Nou, 
vertel ons eens iets over de ondergang van de wereld! Hahahal Profeet!" 

* 
Foma Gordejew is een profetische roman. De strijd, die hij verloor, omdat 

hij alleen stond en de tijd nog niet rijp was voor zijn toverwereld, werd in 
november 1917 - deze maand herdenken wij het - aan de W olga door het 
volk gewonnen. De revolutie gaf aan het leven de zin, die Foma Gordejew ver~ 
twijfeld zocht. 

Toen Gorki de fysieke ondergang van Foma Gordejew schilderde, maar hem 
moreel de zege liet, moet hem de toekomstige overwinning voor ogen hebben 
gestaan. Hij wist, dat de idee, waarvoor Foma Gordejew blind en eenzaam 
vocht, een sterkere werkelijkheid zou worden dan de ogenschijnlijk onaantastbare 
kapitalistische werkelijkheid van die dagen. 

De tijdg,enoten van Gorki moeten in dit boek het onweer hebben voorvoeld, 
dat de verstikkende lucht zou reinigen, en de warmte van de zon, die daarna 
zou gaan schijnen. Ook voor ons is het meer dan een monument uit het verleden 
en een kostbare kunstschat. Het is een voor alle tijden inspirerend getuigenis van 
het eeuwig menselijke streven naar het goede. 

J. Sn. 

DE RUSSISCHE REVOLUTIE IN WESTERSE OGEN 

Dit boek * - een verzameling uitspraken en krantenartikelen van westerse, 
vrijwel uitsluitend reactionaire journalisten, diplomaten en militairen over de 
periode maart 1917 -maart 1918 in Rusland - is een kennelijk ongewilde, maar 
schitterende bevestiging van de juistheid van de onthullingen in Sayers' en Kahn's 
"De grote samenzwering". 

Ook uit dit boek van Dr. Bezemer blijkt zonneklaar, dat praktisch reeds 
vanaf maart 1917 (de burgerlijk~democratische revolutie!) de buitenlandse inter~ 
venten (in hoofdzaak de huidige westerse grote Drie (I), Engeland, Frankrijk en 
Amerika), het Russische volk naar het leven hebben gestaan in zijn strijd voor 
een menswaardige samenleving. Tevens ook onthult het op verbijster.ende wijze de 
erbarmelijke rol van de voorlopige regering (A. F. Kerenski), een mengsel van 
onmacht en verraad aan het volk. 

Hij, die uit de geschiedenis het heden wil verklaren vindt in dit boek - nog~ 
rnaals gezegd - de doorslaqgevende bewijzen van het land~ en volksverraad 
van al diegenen die na de Maart~revolutie van 1917 tijdelijk het heft in handen 
hadden. 

Door bittere ervaringen geleerd, schonk het volk tenslotte zijn vertrouwen 
aan de bolsj,ewiki, als de enigen die toonden eerlijk te strijden voor de belangen 
van het volk en de natie. 

• Dr. J. \V. Bezemer: De Russische revolutie in westerse ogen, ultg. Meulenhoff, 
1956. 
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Zeer leerzaam voor hen die inzicht willen verwerven in de Sowjet--demoeratle 
van tegenwoordig. 

Begonnen als vertwijfelde pogingen om het uitgeputte en bedrogen Russische 
volk voor hun imperialistische wagen te blijven spannen en in deze oorlog tegen 
Duitsland te laten doodbloeden, onderkenden de westerse diplomaten en militairen 
reeds zeer spoedig de bedreiging van hun klassebelangen . 

.,Het was in dit milieu (de westerse militaire vertegenwoordigers) dat de ge· 
dachte aan een gewapende buitenlandse inmenging in de gang van de Rus· 
sische Revolutie het eerst opkwam" (blz. 121). Dit was in augustus 1917, dus 
nog onder de Kerenski~regering (sic!) . 

Deze politiek van .,inmenging" hebben de heren tezamen met al hun hand. 
langers van de meest diverse pluimage, dan ook consekwent voortgezet. Vanaf de 
ondersteuning van de contra~revolutionaire veldtocht van Kornilow tegen Petro· 
grad (in september 1917) dus onder de voorlopige regering - tot zij ten koste 
van het bloed van miljoenen en de totale vernietiging van het land waar zij niets 
te maken hadden, er voorgoed uitgegooid werden. 

Die de goden verderv.en willen, slaan zij met blindheid! Het is merkwaardig 
ook in dit boek weer de wensdromen bijeen te vinden van al die brood etende 
profeten die als maar opnieuw en volkomen ongemotiveerd de spoedige val van 
de bolsjewiki voorspdden - dit met de stupide 'hardnekkigheid van slaapwan· 
delaars of dronkaards. Daardoor is het boek niet alleen leerzaam om de feiten, 
maar ook - ofschoon geenszins als zodanig bedoeld - een in vele opzichten 
vermakelijk boek! 

K.·H, 

Resoluties van het 18de congres der CPN 

D.E CPN EN DE REGERINGSPOLITIEK 

I 

Bij de bepaling van haar streven ten 
aanzien van de regeringspolitiek gaat 
de CPN uit van de nieuwe feiten in de 
internationale ontwikkeling, zoals die 
in de Discussiegrondslag voor het 18de 
congres zijn ontleed. 

Deze feiten wijzen vooral op de be
langrijk toegenomen morele en mate
riële krachten van het socialisme, op 
het tempo van hun vooruitgang, waar
bij die van het kapitali:;une ten achter 
blijven. 

Als gevolg daarvan is een zekere 
ontspanning in de internationale ver
houdingen ingetreden. Doch de agres
sieve kapitalistische elementen leggen 
zich daar slechts noodgedwongen bij 
neer en herhalen hun pogingen om 
nieuwe spanningen te verwekken. Al-
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Ierlei provocaties tegen de socialistische 
landen, de oorlogsdreiging tegen Egyp· 
te, de koloniale oorlog in Algiers en in 
het bijzonder de versnelde opstelling 
van de ,.Wehrmacht" en het verbod 
van de KPD in West-Duitsland zijn 
daarvan verontrustende kentekenen. 

Deze omstandigheden oefenen hun 
invloed uit op het politieke leven in ons 
land. 

De stroming voor een v:leedzaam 
naast elkaar bestaan met het soclalis· 
tische wereldstelsel en voor het herstel 
van de nationale zelfstandigheid wordt 
sterker en begint zich ook binnen de 
niet-communistische partijen door te 
zetten. De openbare mening spreekt 
zich krachtiger uit voor de vrede en 
tegen de atoomwapens. 

Daartegenover echter oefenen de 
Amerikaanse agressieve elementen 
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sterkere d:-uk uit ten gunste van de 
uitbreiding der bewapening, voortzet
ting van de koude oorlog en verscher
ping der reactie in het binnenland. 

Dit is tijdens de kabinetscrisis dui
delijk aan de dag getreden. 

Romme, die als voornaamste werk
tuig van de Amerikaanse druk op
treedt, poogt - met verkrachting van 
de verkiezingsuitslag en de parlemen
taire democratie - zijn overwicht op 
de regeringspolitiek te vergroten en 
zijn rechtse koers te verwezenlijken. 

Sinds de bevrijding heeft de PvdA 
zich ertoe geleend de oorlogsgevolgen 
op zodanige wijze te helpen herstellen, 
dat de kapitalistische bezitsverhoudin
gen verscherpt werden. Zij heeft de 
twee koloniale oorlogen tegen Indone
sië gedekt. Zij nam deel aan de maat
regelen, die met de Amerikaanse over
heersing samenhingen, het Marshall
plan, de NAVO, de herbewapening van 
de "Wehrmacht" in West-Duitsland. 

Zij deed de ene concessie na de an
dere aan de grote kapitalisten, die fa
belachtige winsten maakten, terwijl de 
werkers slechts een sober bestaan ten 
deel viel. 

Desondanks verlangen de Ameri
kaanse - en bepaalde k'ingen van de 
Nederlandse kapitalisten steeds 
méér en zij deden een poging om de 
PvdA uit het bewind te verdrijven of 
haar in een geheel ondergeschikte po
sitie te brengen. 

Hierbij stuitten zij op de vastbesloten 
weerstand van de socialistische massa, 
mede als gevolg van de waakzame com
munistische propaganda. 

De vorming van een geheel rechtse 
regering mislukte mede, doordat pro
testants-christelijke en liberale kringen 
haar niet wensen of aandurven. 

Doch het voortgezette streven van 
de voornaamste leiders van de PvdA 
om met Romme tot een accoord te ko
men, desnoods met prijsgave van hun 
verkiezingssucces, en hun fanatieke 
weigering tot samenwerking met de 
CPN, verhinderde tot dusver de ont
wikkeling naar een linkse regering. 

De van Amerikaanse zijde gestelde 
eisen tot verzwaring van de militaire 
lasten, met hun nasleep van prijsstijgin
gen, tasten het levenspeil van de wer
kende bevolking aan en brengen de 
sociale voorzieningen in gevaar. Het 
door Amerika op~Selegde embargo op 
de Oost-Westhandel belemmert voort
durend de Nederlandse buitenlandse 
handel. 

De door de regering aan de dag ge-

legde slaafsheid ten aanzien hiervan 
en de zeer onvoldoende contacten met 
de socialistische landen, hebben tot ge
volg dat de Oost-Westhandel op een 
laag peil blijft stagneren. Nederland 
geraakt hierdoor hoe langer hoe meer 
ten achter bij andere landen en loopt 
gevaar zichzelf van de enorme socialis
tische wereldmarkt uit te sluiten. 

Verder ondermijnen de zware bewa
peningsuitgaven, die ons land tot ver
hoogde invoer nopen, de Nederlandse 
financiën in toenemende mate, leggen 
de grondslag voor financiële moeilijk
heden en dreigen de financiële afhan
kelijkheid van Amerika te vergroten. 

Hoe Nederlandse belangen hierdoor 
getroffen worden, blijkt o.a. uit de te
genwerking, die de KLM ondervindt 
bij de uitbreiding van haar luchtver
bindingen met Amerika, van de zijde 
van de Amerikaanse en Westduitse 
luchtvaartmaatschappijen. 

De economische en politieke druk 
van Westduitsland op ons land neemt 
toe, naarmate dit land - onder Ame
rikaanse leiding - op de weg terug 
naar het Hitierisme wordt gedreven 
en door de agressiviteit van de daar 
heersende kringen de vrijheid en veilig
heid van Nederland in het geding 
komen. 

Op de achtergrond hiervan staat de 
voortdurend groter wordende rol van 
de atoomwapens en geleide projectie
len in de krijgsmachten. Bij deelname 
aan een Europese oorlog, zoals de hui
dige Westduitse kringen op het oog 
hebben, wordt ons land hierdoor aan 
totale vernietiging blootgesteld. 

Het aanvaarden van de Amerikaanse 
leiding en het bondgenootschap met 
West-Duitsland werden destijds als een 
economische hulp en militaire bescher
ming voorgesteld. 

In de praktijk gebruikt Amerika zijn 
overheersende positie voor eigen mili
taire en economische belangen, terwijl 
het in een oorlog bereid is Nederland 
als .,niemandsland" op te offeren. 

De handhaving van de positie van 
Nederland als satelliet van de Verenig
de Staten vormt zodoende een gevaar 
voor de politieke en economische ont
wikkeling van ons land en zet zijn be
staan zelf op het speL 

Het 18e Congres van de CPN is van 
mening, dat Nede:-land hierdoor ver
hinderd wordt de roeping, die het als 
klein land met een langdurig vrede
lievend verleden heeft, te vervullen. 

Deze roeping bestaat er niet in, zich 
als hulpkracht van een grote mogend-
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heid te laten gebruiken, doch om een 
zelfstandige positie in te nemen tussen 
de grote mogendheden en deze in dienst 
te stellen van de vrede en de Europese 
veiligheid, welke de enige doeltreffende 
bescherming van Nederland vormen. 

Het Congres, dit alles overwegende, 
besluit tot een konsekwente voortzet
ting van de politiek der partij, gericht 
op ontspanning en vrede, op het terug
dringen van de Amerikaanse militaire 
en economische overheersing en het 
herstel van de nationale zelfstandig
heid. 

n 
In de tegenwoordige situatie bestaan 

nieuwe, reële mogelijkheden om dit 
doel te be~·eiken. 

De betekenis van het socialistische 
wereldstelsel is zodanig toegenomen, 
dat zij volkomen tegen die van de Ver
enigde Staten opweegt. 

Het "westelijke" machtsoverwicht, 
waarvan de Amerikaanse ,.politiek van 
kracht" uitging, bestaat niet meer. On
danks hun wanhopige pogingen om de 
koude oorlog te hervatten en opnieuw 
een machtsoverwicht te veroveren, zul
len de l{apitalistische staten, de een 
na de ander, zich bij een vreedzame 
samenleving met het socialistische we
reldstelsel moeten neerleggen. 

De Conferentie van Genève in juli 
1955 was een demonstratie van de 
nieuwe internationale machtsverhou
dingen. 

Het 2Qste Congres van de Commu
nistische Partij van de Sowjet-Unie 
heeft o.a. besluiten genomen tot ver
dere versterking van de positie van het 
socialisme. 

Het heeft ook het marxisme-leninis
me op scheppende wijze toegepast op 
de buitenlandse politiek van de Sowjet
Unie, welke soepeler kan en moet zijn, 
naarmate het socialistische wereldstel
sel sterker wordt. 

Deze nieuwe verhouding tot andere 
staten is onder meer tot uitdrukking 
gekomen in de gemeenschappelijke ver
klaringen van de regering van de Sow
jet-Unie en de regeringen van Joego
slavië, Finland, India, Indonesië, Bir
ma en tot op zekere hoogte ook van 
Groot-Brittannië en Frankrijk. 

Zij gaat gepaard met een economi
sche samenwerking, welke de vorm 
aanneemt van leveranties van machines 
en fabrieksuitrustingen, het verstrek
ken van eredieten en leningen door de 
Sowjet-Unie, zonder politieke of mili· 
taire voorwaarden. 
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De nieuwe internationale situatie 
opent voor Nederland· een reële moge

, lijkbeid tot herstel van de nationale 
zelfstandigheid langs vreedzame en ge
leidelijke weg. 

Zij stelt ons land in de gelegenheid 
door het aanvaarden van het vreed· 
zaam naast elkaar bestaan ( coëxisten· 
tie) en de economische samenwerking 
(coöperatie) met het socialistische we· 
reldstelsel een zodanig tegenwicht te 
scheppen, waardoor het overhee:-sende 
karakter van de Amerikaanse invloed 
wordt opgeheven. 

Door het innemen van een zelfstan· 
dige positie kan ons land het vraagstuk .

1 
van de Europese veiligheid opnieuw 
aan de orde stellen bij de he~ziening -~ 
van het Noord-Atlantische Verdrag, 
welke volgens de bepalingen van dit 
verdrag omstreeks 1959 mogelijk is. i 

Ter verwezenlijking van het herstel i 
en de beveiliging van de nationale zelf· f 
standigheid, stelt de CPN zich in de l 
komende tijd ten doel: ~ 

1. Te streven naar de opheffing van 
het eenzijdige karakter van de 
NAVO, als een door de Verenigde 
Staten overheerste organisatie. 

Daartoe te streven naar een op· 
treden van Nederland ten gunste 
van een omvorming van de NAVO 
tot een algemene organisatie ter 
garantie van de Europese veilig· 
heid op de grondslag van de soe· 
vereiniteit, de gelijkwaardigheid 
P.n onaantastbaarheid van alle 
Europese staten. 

Dit te bereiken, hetzij dool' 
openstelling van de NAVO voor 
de Europese socialistische staten, 1 
hetzij door samensmelting met da t 
organisatie van het Verdrag van 1 
Warschau, op bovengenoemde ,· 
grondslagen. !~. 

2. Te streven naar de opheffing van 
alle bijzondere, formele of niet· 
formele voorrechten van de Ver·l 
enigde Staten op militair en eco- ; 
nomisch gebied, in het bijzonder [ 
de opheffing van de Amerikaanse r 
vliegbasis te Soesterberg. 1 

3. Met alle kracht op te komen te· ~ 
gen de herbewapening van West· t 
Duitsland en de daarmee gepaard r 
gaande fascisering. 'j 

4. Te streven naar uitbreiding van 
de goederenlijst voor de handel [ 
met Oost-Europa en China, zon· f 
der discriminatie of embargo en r. 
naar uitbreiding van de econom!· ! 



sche betrekkingen met econo
misch minder-ontwikkelde landen, 
zoals India en Indonesië, waar de 
plannen voor industrialisatie nieu
we, ongekende kansen bieden. 

Dit zal leiden tot een alzijdige 
uitbouw van de Nederlandse han
delsbetrekkingen met alle landen. 

5. Te streven naar uitbreiding van 
de culturele, sport- en persoon
lijke contacten met de bevolking 
van de socialistische landen en 
naar contacten tussen de parle
menten, de vakverenigingen, 
sport- en andere organisaties van 
de bevolking, de strijdkrachten, 
openbare instellingen enz. 

m 
Het herstel van de nationale zelf

standigheid is slechts mogelijk door 
middel van een democratische machts
vorming in het land, welke in staat is 
de regeringspolitiek te beïnvloeden en 
uiteindelijk te leiden. 

De voornaamste democratische 
kracht wordt gevormd door de arbei
dersklasse. 

De eenheid van de arbeidersklasse is 
daarom van doorslaggevend belang 
voor de leiding en het succes van de 
strijd voor de nationale zelfstandigheid. 

De eenheid van de arbeidersklasse 
groeit in de strijd voor de onmiddellijke 
levensbelangen der werkers, lonen, ar
beidsvoorwaarden, woningen, e.a. De 
duurte en de verscherpte uitbuiting 
noodzaken tot de grootst mogelijke 
massastrijd voor betere lonen en ar
beidsvoorwaarden. 

Doch onder de huidige omstandig
heden zijn blijvende resultaten van die 
strijd vooral afhankelijk van de mate, 
waarin ons land zich vrijmaakt van het 
Amerikaanse kapitaal en zijn hand
langers. 

Het verzekeren van een beter le
venspeil staat in onmiddellijk verband 
met het verminderen van de militaire 
lasten, die ons land onder Amerikaanse 
druk worden opgelegd. 

De bestaanszekerheid van de wer
kers, de werkgelegenheid en de verdere 
economische groei staan in onmiddellijk 
verband met het terugdringen van de 
door Amerika opgelegde handelsbelem
meringen. Daarom kan de eenheid van 
de arbeidersklasse niet beperkt blijven 
tot de dagelijkse economische strijd, 
doch moet zij worden verheven tot het 
peil van de strijd voor een regerings
politiek van nationale zelfstandigheid 
en vrede. 

Naast de arbeidersklasse streven ook 
grote massa's van de middenstand, 
handelskringen, boeren en vele intel
lectuelen naar nationale zelfstandig
heid. 

BiJ de boeren openbaart zich dit stre
ven vooral in het toenemende bewust
zijn, dat hun belangen aan de bewa
penings- en inflatie-politiek worden op
geofferd en dat zij het slachtoffer drei
gen te worden van de Amerikaanse 
landbouwcrisis. 

Uit alle kringen der bevolking wor
den velen, ondanks conservatieve po
litieke opvattingen, ondanks zichzelf, 
door de dwang der omstandigheden op 
de weg naar de nationale zelfstandig
heid gedrongen. 

De CPN acht de bundeling en samen
werking van al deze krachten nood
zakelijk en mogelijk. 

Dit betekent echter niet, dat de klas
senstrijd ophoudt. De arbeiders moeten 
steeds krachtiger strijd voeren voor 
hun eis•~n. daar dit in de huidige kapi
talistische maatschappij onvermijdelijk 
en onontbeerlijk is. 

Bepaalde kringen van de bourgeoisie 
streven naar meer onafhankelijkheid 
ten opzichte van Amerika en vreed
zaRm naast elkaar bestaan met de so
cialistische landen, doch voeren ter
zelfde::tijd een koloniale politiek ten 
aanzien van Indonesië, Egypte en an
dere voormalige koloniale volkeren. 

Deze opvattingen vinden ook hun 
weerspiegeling in de schoot van de so
cialistische beweging, waardoor vele 
arbeiders beïnvloed worden. 

De communisten moeten de strijd 
voor een progressief en klassebewust 
standpunt versterken. 

Doch de geschillen in deze en andere 
vraagstukken mogen ook geen beletsel 
zijn tot gezamenlijk optreden voor de 
nationale zelfstandigheid en de vrede. 

De toetssteen hiervoor is de houding 
van partijen en personen ten aanzien 
van de socialistische staten, de aan
vaarding van het vreedzaam naast el
kaar bestaan en van economische sa
menwerking met hen. 

Het 18de Congres stelt de partij tot 
taak op konsekwente wijze en met de 
grootst mogelijke soepelheid te streven 
naar een democratische machtsvor
ming van alle bovengenoemde krachten 
en een :regeJ.1ingspolitiek, die hierop 
steunt. 

Gezien het beslissende belang van de 
eenheid van de arbeidersklasse zal de 
CPN haar pogen voortzetten om de 
PvdA voor een politiek van nationale 
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zelfstandigheid en vreedzame samen
leving te winnen en de socialisten hier
van te overtuigen. 

Gezien de grote betekenis van de 
vall"b~weging in een democratische 
machtsvorming, zal zij onvermoeid 
haur streven voortzetten naar eenheid 
van de vakbeweging door fusie van 
de EVC met het NVV. 

Het Congres spreekt ook de wens uit 
tot het aanknopen van kameraad
schappdijke betrekkingen tussen de 
fracties van de CPN en de PvdA in 
de volksvertegenwoordiging, gemeen
teraden en provinciale staten, alsmede 
tussen de besturen van beide partijen. 

De CPN mag haar ideologische strijd 
tegen het reformisme en voor een pro
letarische politiek niet stopzetten of 
verdoezelen. 

Doch de nieuwe situatie plaatst nieu
we problemen op de voorgrond, waar
over overeenstemming met de socialis
ten gezocht en gevonden kan worden. 
De strijdvragen, die de arbeidersbewe
ging nog verdeeld houden - in het bij
zonder betreffende de historische ont
wikkeling in de Sowjet-Unie - die
nen thans tot het verleden te behoren 
en kunnen op zakelijke wijze, zonder 
elkaar onnodig verwijten te maken, 
tussen socialisten en communisten 
worden uitgesproken. 

Voorop moet gesteld worden datgene, 
wat de linkse arbeiders bindt en op de 
achtergrond moet geschoven worden 
datgene, wat hen verdeelt. 

IV 

De strijd voor de nationale zelfstan
digheid is onmiddellijk verbonden met 
de strijd voor de democratie. 

In de tegenwoordige tijd acht het 
Congres het van bijzonder belang, alle 
krachten te richten op het verder te
rugslaan van de reactie en haar ge
vaarlijkste aanvoerder, de KVP, en het 
versterken van de strijdbaarheid en 
eenheid van de gehele arbeidersbewe
ging. De kritiek op de capitulatie
politiek voor Romroe in de rijen van de 
PvdA dient hiermee gepaard te gaan. 

De houding wordt bepaald door de 
beginselen van onze partij. 

Het Congres herinnert eraan, dat de 
CPN zich in haar beginselprogram van 
1952 plaatst op basis van de Grondwet 
en de democratische grondrechten. die 
zij tegen de aanslagen van de Mande
mentspolitiek en elke andere reactio
naire aantasting verdedigt. 
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Het Beginselprogram beoogt bij de 
overgang naar een socialistische maat· 
schappij in Nede:-land niet de beper· 
king, doch integendeel de uitbreiding 
van die grondrechten tot het economi· 
sche en sociale gebied. 

Het verklaart zich voor de traditie· 
nele Nederlandse vrijheid van geweten 
en godsdienst. De CPN wenst met de 
kerken in vrede te leven. 

In het algemeen en onder alle om· 
standigheden, nu en in de toekomst, 
verklaart zij zich voor de volledige ont· 
plooiïng en handhaving van de rechten 
van de mens. 

Zij veroordeelt de schending ervan, 
zoals die in de kapitalistische wereld 
ononderbroken plaats vindt. 

Zij betreu:"t ook de schending van de 
menselijke rechten en de socialistische 
wettelijkheid in een reeks gevallen tij· 
dens de laatste jaren van het bestuur 
van J. W. StaJin in de Sowjet-Unie. 

De partij erkent de juistheid van de 
theorie van Marx en Lenin, volgens 
welke in de overgangsperiode van de 
kapitalistische naar de klassenloze 
maatschappij het wezen van de poli· 
tieke vormen bestaat in de dictatuur 
van het proletariaat. 

Dit betekent, dat de arbeidersklasse 
de leiding moet hebben bij de opbouw 
van de nieuwe maatschappij en bij de 
bestrijding van de duistere machten 
van het verledèn, van de weerstand 
van het grote monopolie-kapitaal. 

In de Sowjet-Unie betekent de die· 
tatuur van het proletariaat niet de al· 
leenheerschappij van de arbeiders, 
maar het bondgenootschap van de ar· 
beiders, de boeren en het intellect. 

In de Sowjet-Unie voltrok zich de 
opbouw van het socialisme onder uit· 
zonderlijke omstandigheden, als eerste 
socialistische land temidden van een 
vijandige wereld. 

In Nederland bestaat de eerste etap· 
pe op de weg naar het socialisme in het 
herstel van de nationale zelfstandig· 
heid. 

In de verdere ontwikkeling zal de 
opbouw van een socialistische samen· 
leving een eigen Nederlands karakter 
dragen, steunende op de samenwerking 
van de arbeiders, de werkende boeren, 
de middenstand, het intellect en de 
vooruitziende kringen van de bourgeoi· 
sie, volgens de nieuwe mogelijkheden 
van onze tijd. 

Hieruit wordt in het Beginselpro· 
gram de conclusie getrokken, dat bij 
de overgang naar het socialisme de 



staatsmacht zal moeten berusten op een 
coalitie van meerdere partijen en niet 
op een één partij -stelsel. 

Het Partijbestuur zal de definitieve 
uitwerking van ons beginselprogram in 
de geest van deze Resolutie ter hand 
nemen. 

V 

In overeenstemming met bovenstaan
de overwegingen besluit het 18de Con
gres van de CPN de actie van de partij 
voort te zetten en te versterken voor 
een regeringspolitiek, die aan de vol
gende minimum-eisen voldoet: 

1. Vermindering van de militaire 
uitgaven tot 1 miljard gulden voor 
het komende jaar, te bereiken 
door verkleining van de land- en 
luchtmacht en verkorting van de 
diensttijd. 

2. Optreden van de Nederlandse re
gering ten gunste van een verbod 
van de atoomwapens en proef
nemingen hiermee. 

3. Volledige looncompensatie voor 
de premie van de ouderdomsver-

zekering en andere eventuele al
gemene stijging van de kosten 
van het levensonderhoud; herstel 
van de geleide loonpolitiek. 

4. Ingrijpende versnelling van de ar
beiderswoningbouw en z.g. mid
denstandswoningbouw in stad en 
land, met alle dienstige middelen 
en methoden, met inbegrip van 
overheidsbouwbedrijven tot aan 
een - binnen redelijke grenzen 
blijvend - particulier initiatief. 

5. Vergroting van het aandeel van 
de landbouw in het nationale in
komen door belastingverlichting 
en heffing op de industrie-win
sten ten gunste van de landbouw. 

6. Verhoging van de rijksuitgaven 
voor het onderwijs en uitbreiding 
van de scholenbouw. 

7. Hervatting van de onderhandelin
gen met de Indonesische Repu
bliek over de toekomstige econo
mische betrekkingen, alsmede 
over de bestemming van West
Irian (Nieuw-Guinea), uitgaande 
van het opgeven van de Neder
landse souvereiniteit over dit ge
bied. 

BESLUIT 

Het Achttiende Congres van de C.P.N., instemmende met de stellingname van 
het partijbestuur inzake het 20ste congres van de C.P.S.U., spreekt zijn volledige 
solidariteit uit met de resolutie van het Centraal Comité van de C.P.S.U. van 
30 juni 1956 en beschouwt dit document als een juiste en bevredigende analyse van 
de oorzaken en gevolgen van de persoonsverheerlijking. 

Het congres aanvaardt de gedachten en voorstellen betreffende de vernieuwing 
van de organisatorische vormen en de structuur van onze partij, neergelegd in de 
discussiegrondslag ter voorbereiding van het congres en in de twee congres
inleidingen, als een juiste grondslag voor het komende werk van de partij. 

Het partijbestuur dient in nauw overleg met de gehele partij deze voorstellen 
verder te bestuderen, uit te werken en voorlopige maatregelen in deze zin te 
treffen. Het congres draagt het Partijbestuur op, nieuwe partijstatuten te ont
werpen, rekening houdende met de gemaakte opmerkingen en voorstellen, alsmede 
met de praktijk in de komende periode. De nieuwe statuten zullen aan het volgend 
congres ter bekrachtiging worden voorgelegd. 
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Na het 8ste Congres der Chinese CP 
Wat besloot het Congres der Chinese 

Communistische Partij ten aanzien van 
onderwijs, wetenschap en kunst? In de 
resolutie over het politieke rapport, 
aangenomen op 27_ september, lezen w~i 
o.m.: "Om de volledige ontplooiing van 
wetenschap en kunst te verzekeren, 
dienen wij steeds een politiek toe te 
passen, die het ontkiemen van bloesems 
van velerlei soort mogelijk maakt en 
armslag geeft aan uiteenlopende we
schappelijke richtingen. Het is onjuist 
langs ambtelijke weg de wetenschap en 
de kunst te bezwaren met beperkingen 
en eigenmachtige maatregelen. Wij die
nen de kritiek op feodale en kapitalis
tische ideeën-stelsels voort te zetten, 
maar wij moeten ons alle nuttige ken
nis eigen maken en ze invoegen, zowel 
het oude Chinese erfgoed als hetgeen 
uit het buitenland komt." 

De resolutie zegt ook, dat er veel 
werk verzet zal moeten worden om 
een nieuwe socialistische, nationale 
cultuur te scheppen. 

De voorstellen voor het Tweede Vijf
jarenplan (1958-1962), eveneens op 27 
september aangenomen, vermelden 
o.m.: brede ontwikkeling van het we
tenschappelijk onderzoek, met de na
druk op onderwerpen welke het nauwst 
samenhangen met de behoeften van de 
nationale opbouw. Men neemt aan, dat 
het gemiddeld aantal studerenden aan 
universiteiten en hogescholen in die pe
riode zal oplopen tot ongeveer 500.000 
of 80% méér dan tijdens het eerste 
vijfjarenplan en dat er in 1962 ten 
naastebij 850.000 studenten ingeschre
ven zullen zijn. 

Het overige onderwijs dient overeen
komstig uitgebreid te worden. De on
geletterdheid behoort in het gehele land 
te verdwijnen en stap voor stap zal de 
hervorming van het geschreven Chi
nees plaats hebben. 

De schone kunsten en de kunstkritiek 
zullen op zeer ruime schaal bevorderd 
worden, waarbij is inbeg~"epen de zorg 
voor film en radio. 

China leert lezen en schrijven 
Wij geven enkele grepen uit de prak· 

tijk van de culturele verheffing van de 
Chinese massa's. Op 16 maart we~d 
gemeld, dat 62 miljoen boeren een leer· 
gang in lezen en schrijven aan het vol· 
gen waren en dat dit aantal het dub· 
bele was van dat in de lente van 1955. 
Op 20 mei hadden 100.000 voormalige 1"1 
analfabeten (vissers en arbeiders in de U 
zoutindustrie) in de provincie Foekien 
zo'n cursus met goed gevolg beëindigd. 
Een 81-jarige grootmoeder in de pro· 
vincie Kwangsi (gebied van Jao) trad 
op als lerares in lezen en schrijven 
voor huisvrouwen. Haar naam is Tan 
Joeëh-jing. In westelijk Kwangsi, het 
autonome Tsjuang-gebied, hebben 6,6 
miljoen mensen voor het eerst een ge· 
schreven taal. 

China en de Sowjet-cultuur 
In de besluiten van het 8ste Congres 

der Chinese CP wordt ook de grote 
betekenis van hulp van buiten, vóór 
alles van Sowjet-hulp, onderstreept. 
Deze omvat mede het gebied van we· 
tenschap en cultuur. In dit verband één 
voo:"beeld: talrijke Chinese weten· 
schappelijke instellingen houden zich 
bezig met onderzoekingen op het ge· 
bied der hogere zenuwwerkzaamheid 
volgens de methode van I. P. Pawlow 
en diens leerlingen. De onderdirekteur 
van het Psychologisch Laboratorium 
der Chinese Academie van Wetenschap· 
pen, Ting Tsan, heeft enige tijd geleden 
bekend gemaakt, dat de laatste jaren 
in China méér dan veertig werken van 
en over I. P. Pawlow zijn verschenen 
in een gezamenlijke oplaag van een 
half miljoen. 

d.L. 



een belangrijk boek voor een ieder 

die de geschiedenis van de 

arbeidersbeweging wil leren kennen I 

karl marx 

DE ACHTTIENDE BRUMAIRE VAN LOUIS BONAPARTE 

Dit belangrijke boek van Marx is gewijd aan de gebeurtenissen in 

Frankrijk na de revolutie van 1848. 
Onder de "Achttiende Brumaire" wordt de staatsgreep verstaan, die 
Louis Bonaparte in 1851 voltrok, nadat de volksopstand van 1848 

was neergeslagen. Door deze staatsgreep maakt Louis Bonaparte zich 
alleenheerser. Zijn "tweede keizerrijk" duurde tot aan de Frans
Duitse oorlog in 1870; de nederlaag tegen de Duitsers betekende het 

einde van deze nazaat van Napoleon. 
Na de val van Louis Bonaparte werd een regering van "Nationale 
verdediging" gevormd, die zich echter bevreesder toonde voor de 
gewapende arbeiders van Panjs, dan voor de Duitse belegeraars. 
Toen de regering de arbeiders wilde ontwapenen proclameerden 
dezen de Commune van Parijs in maart van het jaar 1871. 
De bourgeoisie keerde zich gezamenlijk met de Duitse bezetters 

tegen de arbeiders, die voor de overmacht moesten bezwijken. 
Al deze gebeurtenissen zijn door Marx op boeiende en scherpzinnige 

wijze beschreven. Zijn blik op toestanden en feiten waarvan hij als 

tijdgenoot getuige was, moet waarlijk geniaal genoemd worden. 

144 blz, ingenaaid f 0.50 

verkrijgbaar bij pegasus 



een boek waarnaar door duizenden 

verlangend werd uitgezien: 

HET MEISJE 

MET HET 

RODE HAAR 

een verzetsroman, ge~aseerd 

op het leven van HANNIE SCHAFT, geschreven door 

THEUN DE VRIES! 600 blz., prima papier, stof om· 

slag en linnen band met goudopdruk 

PEGASU 
verkrijgbaar bij de erkende boekhandel 
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Het va1.ndel hoog! H. V. 689 

De Nederlandse jeugd tijdens en na de Russische 
revolutie 

De eerste Nederlandse revolutie 

Hongarije vlak na de oorlog 
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Fred Schoonenberg 743 

B. G. 747 
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banden 1956 
vele van onze abonné's zullen hun nummers van de jaargang 1956 graag weer in 
laten binden. 
de grote verscheidenheid van artikelen en het vele documentatie-materiaal, dat 
ons blad publiceert, maakt deze wens begrijpelijk. 
wij zijn bereid ons met het inbinden te belasten, indien de kosten, f 3,- (.{ 1,50 
band en f 1,50 binden), vooruit worden voldaan en de twaalf nummers ons franco 
toegezonden worden voor 1 februari a.s., met duidelijke vermelding van naam 
en adres. 
losse banden voor 1956 zijn verkrijgbaar à f 1,50 + f 0,25 verzendkosten, dus 
totaal f 1,75. ook hiervoor moet uw bestelling en betaling voor 1 februari 1956 
bij ons binnen zijn. 
na 1 februari zal het ons met meer mogelijk zijn, het binden resp. het toezenden ""' 
van een losse band voor u te verzorgen. 

POLITIEK en CULTUUR 
verschijnt maandelijks bij uitgeverij Pegasus, 

Leidsestraat 25, Amsterdam-C., tel. 35957. 
De abonnementsprijs is f 4,50 per jaar, f 2,25 per baH jaar, 
losse nummers 40 cent. 
Ons gironummer is 173127. 
Correspondentie over betalingen en verkoop zenden 
naar de administratie pja Pegasus. 
Alle correspondentie over de inhoud naar de redactie van P. en C. 
Prinsengracht 473, Amsterdam-C., tel. 62565. 



18e jaargang no. 12 december 1956 

Politiek en Cultuur 
maandblad gewijd aan ode theorie en praktijk van het 

marxlsme·leninisme onder leiding van het partijbestuur der c.p.n. 

HET V AANDEL HOOG! 

De hetze tegen de communisten heeft in de achter ons liggende dagen 
nieuwe hoogtepunten bereikt. 

De reactie in ons land organiseerde al haar hulptroepen om de positie 
en de invloed van onze partij te brekên. De reactie schuwde geen enkel 
middel om de C.P.N. schade toe te brengen en haar uit te schakelen 
uit het politieke leven. 

Dat is niet gelukt. Onze partij heeft de storm doorgestaan. 
Haar kracht en standvastigheid ontleende zij aan de inhoud van de 

politiek van de partij in de afgelopen jaren, opnieuw vastgesteld en 
geconcretiseerd op het 18e Congres, én aan haar zelfstandige, wel
overdachte reacties op het 20ste Congres van de C.P.S.U. 

Waar het nu om gaat is niet 'alleen de vijand te weerstaan, maar om 
hem terug te dringen. Dat is alleen mogelijk door konsekwent de po
litiek van het 18e Congres uit te voeren. Die politiek is juist gebleken. 

In onze resolutie- op dit congres aangenomen - is reeds gewaar
schuwd, dat de agressieve kapitalistische kringen in de wereld nieuwe 
spanningen in de wereld willen verwekken. Hierbij werd gewezen op 
de provocaties tegen de socialistische landen, de oorlogsdreiging tegen 
Egypte, de koloniale oorlog in Algiers en in het bijzonder de versnelde 
opstelling van de "Wehrmacht" en het verbod van de K.P.D., als ver-
ontrustende kentekenen daarvan. • 

Die oorlogsdreiging tegen Egypte werd werkelijkheid; ze is in eerste 
instantie uitgelopen op een grote politieke nederlaag voor de Engelse 
en Franse imperialisten. De reeds ontketende oorlog werd tegengehou
den door het actieve optreden van de Sowjet-Unie, die een vredesdaad 
verrichtte van ongekende omvang door het in de weegschaal werpen 
van haar politieke, economische en daarmee verband houdende mili
taire kracht. 

Door het ingrijpen van de Sowjet-Unie waren de Franse en Engelse 
imperialisten gedwongen hun agressie af te breken. Dat is een enorm 
succes; maar waakzaamheid en verdere strijd tegen de aanwezigheid 
van imperialistische strijdkrachten in Egypte blijft noodzakelijk. 

Die demonstratie van kracht heeft naast dit onmiddellijke effect een 
bijzondere betekenis door de enorme indruk, die door dit optreden op 
de volkeren is gemaakt. 
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De wereldreactie had de Sowjet-Unie als een zwak land, of althans 
zwakker land dan het westen, afgeschilderd, en ze maakte een inten
sieve propaganda met "interne" moeilijkheden in het socialistische 
kamp. Maar eensklaps was het voor iedereen duidelijk dat de westelijke 
staten de kracht van de Sowjet-Unie vrezen. 

Dit liet eveneens ten overvloede nog eens zien, dat de Sowjet-Unie 
niet uit zwakte vóór de vrede is, maar dat zij voor de vrede is vanuit , 
het karakter van haar economische systeem, het socialisme. 

In de grote kracht van de Sowjet-Unie, die in dienst staat van de 
vrede, ligt mede het perspectief dat de vrede bewaard en behouden kan 
blijven. 

Internationale positie versterkt 
r-

De Sowjet-Unie heeft met haar optreden in het conflict in het 
Midden-Oosten nieuwe sympathie gewonnen onder brede lagen van de 
volksmassa's. Haar optreden was in volstrekte overeenstemming met de 
diepgaande verlangens naar vrede, die onder de volkeren leven, zoals 
bleek uit de demonstraties en andere activiteiten in Engeland en Frank- • 
rijk. Deze sympathie verwierf dè Sowjet-Unie vooral onder de jonge 
Aziatische en Afrikaanse volken, die een steeds grotere rol in het inter
nationale politieke leven gaan vervullen. Zij ervoeren immers in de 
praktijk dat de Sowjet-Unie daadwerkelijk op de bres staat voor hun 
nationale zelfstandigheid. De aanval op Egypte heeft voor de imperialis
tisten een averechts gevolg gehad, want juist deze agressie heeft het 
ontwikkelingsproces in de Aziatische en Afrikaanse landen naar natio
nale zelfstandigheid aanzienlijk versneld. 

Alle krampachtige pogingen van de imperialistische propaganda· 
apparaten kunnen het feit van de versterkjng van de positie in de inter· 
nationale politiek der Sowjet-Unie niet uitwissen. 

Ondanks alle hetze, die thans in ons land tegen de vredelievende en 
democratische krachten gevoerd wordt, zal ook in ons land de strijd 
voor de vrede sterker worden. De strijd voor de vrede is geen algemene, 
maar een zeer concrete strijd. 

Zijn inhoud wordt gevormd door de directe belangen der volkeren, " 
die liggen op het terrein van de vrede, de nationale zelfstandigheid en 
het dagelijks brood. Daarom moet de strijd tegen de oorlog in Egypte 
gevoerd worden vanuit onze nationale en economische belangen. 

Door de vijandelijkheden in Egypte zijn of worden vele produkten • 
duurder door de omweg die de scheepvaart moet maken, terwijl onze 
export eveneens bemoeilijkt wordt doordat door de scheepvaartbelem· 
roeringen de prijzen verhoogd moeten worden. Het is een nationaal be· 
lang voor Nederland dat de vrede gehandhaafd blijft en daarom is het 
nodig dat het volk, in het bijzonder de arbeidersklasse, de regering 
dwingt handelend op te treden. Actief voor de vrede in het Midden· 
Oosten opkomen betekent handelen op grond van de nationale belangen 
van het volk; het zal opnieuw velen bewust maken dat de vrede be
houden kan blijven als het volk ervoor optreedt. 

Er bestaat grote ongerustheid onder het volk over de huidige inter· 
nationale situatie, die zich heeft geuit in het hamsteren van levens· 
middelen en dergelijke. 
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Aan de communisten, in de eerste plaats, valt de taak toe om deze pas
sieve vrees voor oorlog om te zetten in een actieve strijd voor de vrede 
van het volk. 

Hongarije, reactionaire troefkaart 

Thans is de kwestie Hongarije de voornaamste troef van de reactie in 
haar strijd tegen de communisten en andere vredelievende democra
tische krachten. 

Geen leugen is te dol, geen laster te grof om gebruik te worden om de 
waarheid over de gebeurtenissen in Hongarije te verdoezelen. 

Het Partijbestuur der C.P.N. gaf reeds op 29 oktober een verklaring 
hierover uit, waarvan de inhoud door de latere gebeurtenissen volkomen 
gedekt werd. 

Over de ontwikkeling in Hongarije zelf in de afgelopen jaren kan 
weinig concreets gezegd worden, omdat niet alle feiten aan ons bekend 
zijn. De draagwijdte en de omvang, evenals de directe oorzaken van de 
fouten die gemaakt zijn, kunnen wij niet vaststellen. 

Het is voor ons bijzonder pijnlijk dat in Hongarije bij de strijd voor de 
vestiging van het socialisme en tegen het imperialisme door het maken 
van fouten afschuwelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, zoals 
het onschuldig ter dood brengen van functionarissen van de Hongaarse 
arbeidersbeweging. Wij leven intens mee met de strijd in Hongarije en 
voelen een innig medelijden met zijn volk, dat nu in zeer moeilijke 
omstandigheden verkeert. 

Maar dat betekent niet dat wij onze partij ook maar enige verant
woordelijkheid voor deze fouten zouden laten opdringen. Ook is door 
deze gang van zaken het socialisme niet veroordeeld. Integendeel, tal
rijke schitterende resultaten bewijzen dagelijks de superioriteit van het 
socialistische systeem boven het kapitalistische. 

De verantwoordelijkheid voor bepaalde fouten en tekortkomingen ligt 
bij de Hongaarse arbeidersbeweging; zij liggen op het terrein van haar 
activiteit en wij wensen vurig dat ze haar zwakten en fouten snel en 
doeltreffend zal weten te overwinnen. Wij hebben tevens het vertrou
wen in het Hongaarse proletariaat, dat het gesterkt en gerijpt door de 
gebeurtenissen opnieuw voorwaarts zal gaan op de weg naar het 
socialisme. 

Maar vastgesteld zal en moet worden dat het de imperialisten zijn, 
die de verantwoordelijkheid dragen voor het bloed, dat er in Hongarije 
vloeit. Zij ontketenden de gewelddadige actie, zij organ:iseerden moord
partijen en contra-revolutie. 

De Nederlandse reactie poogt nu deze zaak uit te spelen tegen onze 
partij. 

Wij wijzen fel en krachtig de aanval van de reactie terug, die het 
Nederlandse volk wil wijsmaken dat onze partij op dezelfde manier zou 
handelen als in Hongarije. Dat is een onhoudbare stelling van de vijan
delijke propaganda, ten eerste omdat de overgang naar het socialisme 
zich onder totaal andere omstandigheden zal voltrekken en ten tweede 
omdat nu reeds door onze partij, op basis van ervaringen uit andere 
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landen en op basis van een zelfstandige theoretische bestudering van de 
Nederlandse omstandigheden, een eigen weg naar het socialisme is be
paald (zie het Beginselprogram en de resolutie van het 18de Congres). 
Het is noodzakelijk dit argument in de strijd tegen de reactie te han
teren, om haar te verhinderen ons in het isolement te drukken. 

Een ander aspect van het vraagstuk van de strijd in Hongarije betreft 
zijn rol en betekenis in de internationale politiek. Onze krant heeft er 
reeds op gewezen, en vele bewijzen ervoor gebracht, dat het omslaan 
van de op demonstratieve wijze geuite ontevredenheid van delen van 
de Hongaarse bevolking in een gewapend optreden, door contra-revo
lutionaire krachten werd georganiseerd. 

Deze contra-revolutionaire krachten steunden op buitenlandse mach-
ten, op de Amerikaanse en Westduitse imperialisten. i"' 

Denk aan de rol van de radiozender "Freies Europa", waartegen nu 
zelfs in Westduitsland door burgerlijke partijen geprotesteerd is. Denk 
aan de geheime wapenleveranties vanuit Westduitsland. Denk aan de 
woorden van kardinaal Mindszenty in een interview met het Westduitse 
parlementslid Prinz Hubertus zu Loewenstein-Wertheim-Freudenberg, ' 
waarin hij verklaarde: "De hoop van Hongarije en van Europa ligt in 
een vrij Duitsland, dat bereid is het Sowjet-gevaar met alle middelen 
terug te dringen." 

Dat brengt licht in de zaak. 
In dit licht bezien is de gewapende strijd in Hongarije niet het gevolg 

van het met geweld opleggen van het socialisme, of het met geweld 
onderdrukken van de democratische verlangens van het Hongaarse 
volk, maar die gewapende strijd is het gevolg van de plannen der im
perialisten, die het Hongaarse volk met wapengeweld willen losscheu
ren uit het Pact van Warschau en met geweld het kapitalistische 
systeem willen opleggen. 

En wie gelooft, dat dit het einddoel is? Niemand. 
Want het einddoel, waarvan de imperialisten dromen, is de vernie

tiging van de S.U., de vernietiging van het socialisme. De aanval op het 
Hongaarse volk was indirect een aanval op de Sowjet-Unie, een aanval • 
in verhulde vorm. 

Daarom zou een succes van deze contra-revolutie grote gevaren voor 
'geheel Europa, ja, voor de gehele wereld, met zich brengen. 

Hoe werd het mogelijk? • 

Dat actief optreden van de reactionaire oorlogskrachten is mogelijk 
gemaakt door de ondertekening van de Parijse accoorden, door de 
politiek van oorlogsvoorbereiding en militaire blokvorming. Daarin lag 
de kans voor de Westduitse reactie tot herstel van haar posities uit de 
Hitiertijd en de mogelijkheid van het actief maken van haar oude steun
punten, zoals het Horthy-fascisme. 

Wie heeft tegen deze politiek van blokvorming en Westduitse her· 
bewapening gewaarschuwd? Wie heeft het volk ertegen opgeroepen1 
Dat waren de communisten; zij stonden aan het hoofd in de strijd tegen 
deze gevaarlijke politiek van oorlogsvoorbereiding. Zij dienden daarmee 
het nationale belang, dat is nu opnieuw duidelijk gebleken. 
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Want het slagen van deze contra-revolutionaire putsch in Hongarije 
zou een nieuwe versterking van het Duitse nazi-dom betekend hebben. 
D.w.z. het zou geleid hebben tot een versterking van die krachten, die 
de Nederlandse zelfstandigheid bedreigen. Dezelfde krachten, die Hon
garije probeerden te ontrukken aan het socialistische deel der wereld 
zijn het, die ervan dromen Nederland aan het Duitse grondgebied toe te 
voegen. Het is de reeds eerder genoemde Prins Loewenstein, die fana
tiek het plan van een "Groot-Duitsland" propageert, dat zou moeten 
bestaan uit Oostenrijk, Nederland en stukken van Polen. 

Het optreden van het Sowjet-leger was daarom moreel gerechtvaar
digd. Het diende de zaak van de vrede en de nationale zelfstandigheid 
van een reeks staten, het verhinderde de uitbreiding en versterking van 
een herlevend fascisme. 

Het optreden van het Sowjet-leger was tevens formeel gerechtvaar
digd, op grond van het Vredesverdrag van 2 februari 1947. 

Onze tegenstanders schelden de communisten uit voor moordenaars. 
Maar hoe ziet de werkelijkheid er uit? 

Zeer velen van de contra-revolutionaire leiders als Mindszenty en 
Esterhazy, aartsvijanden van de volksdemocratie, kwamen in blakende 
welstand te voorschijn, maar toen de reactie één dag de kans schoon 
zag, richtte zij in Boedapest een bloedbad van een ongekende omvang 
aan. Het is niet moeilijk vast te stellen waar de moordenaars zitten. 

Een ander argument is, dat de wapenstilstand zou zijn geschonden 
door de democratische strijdkrachten in Hongarije en door de Sowjet
Unie. 

Maar ook dat houdt geen stand. De overeenkomst, die gesloten was, 
kwam de contra-revolutionairen niet van pas. Vele demonstranten en 
anti-regeringskrachten kwamen door de rust tot bezinning, een bezin
ning, die deed inzien, dat de verworvenheden van het socialisme niet 
verloren mochten gaan, welke kritiek men ook op de regering had. Maar 
de contra-revolutionairen zagen dit als een gevaar, dat alleen gekeerd 
kon worden door een sfeer van verwarring en geweld, en door de ge
welddadige uitschakeling van communistische arbeiders. Daarmee wil
den zij de weg vrijmaken naar hun fascistische heerschappij. 

Eenheid tegen Romme 

De ontspanning in de internationale politiek bracht in tal van landen 
een ontspanning in de binnenlandse politieke verhoudingen. De demo
cratische krachten ontwikkelden zich en een linkse ontwikkeling kon
digde zich aan. Ook de politiek van toenadering tot de socialistische 
landen, door middel van parlementaire en culturele delegaties vond 
weerklank onder de volkeren. 

In Nederland waren de eerste tekenen van ontspanning en van een 
linkse ontwikkeling eveneens vast te stellen. Bescheidener nog in om
vang dan in vele andere landen, maar onmiskenbaar. 

De verkiezingsuitslag was er een bewijs van. De politiek van de 
C.P.N. van eenheid tegen Romme begon vrucht te dragen en de demo-
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cratische krachten in het land begonnen zich te verzamelen tegen 
Romme. 

Dit voltrok zich, ook tegen de wil van vele P.v.d.A.-leiders in. Om 
deze ontwikkeling te keren heeft de Romme-reactie deze Hongaarse 
furie ontketend. Zij poogt de politiek van eenheid tegen Romme te 
vernietigen en stelt daarvoor in de plaats een politiek van eenheid tegen 
de communisten. Met haar Hongaarse furie probeert ze tevens de sfeer 
te scheppen voor de doorvoering van haar mandementspolitiek, een 
politiek, die zich niet alleen tegen de communisten richt maar tegen 
alle democratische krachten in het land. De gehele campagne wordt ook . 
benut om de greep van de K.V.P. op de regering te versterken, zoals. 
reeds bleek bij de behandeling van het vraagstuk der bewapening in het 
parlement. 

Tegen de achtergrond van deze politiek van de Romme-reactie springt 
het gevaar van de politiek van de P.v.d.A.-leiding in het oog. De hou
ding van de P.v.d.A.-leiding is een zeer volgzame t.a.v. de Romme-reac
tie en vaak probeert ze Romme nog te overtreffen in de hetze tegen de 
communisten. Zie en hoor de redevoeringen van Meyer Sluizer en 
Evert Vermeer. Deze houding moet veroordeeld worden, ze is scha
delijk voor de arbeidersklasse en voor de democratie in het algemeen; 
ze ontwapent en verwart de arbeidersklasse in de strijd tegen Romme. 
Of durft de P.v.d.A.-leiding te ontkennen, dat er tegengestelde belangen 
zijn tussen enerzijds de grote ondernemers met hun Romme-politiek en 
anderzijds de werkende bevolking? Die tegenstellingen zijn er en ze 
blijven bestaan. 

De gerechtvaardigdheid van de belangen der werkers werd in de 
verkiezingsstrijd erkend door de P.v.d.A.-leiding. Die belangen-tegen
stellingen zijn bijzonder scherp, zoals bleek uit de lange duur van de 
kabinetsformatie. 

De arbeidersklasse moet dan ook waakzaam zijn tegenover de hou
ding van de P.v.d.A.-leiding, en de communisten moeten hun sociaal
democratische kameraden ervan overtuigen, dat de Romme-reactie de 
hoofdvijand van de arbeidersklasse is en dat deze vijand door eenheid 
van actie teruggedrongen en verslagen kan worden. Meer dan ooit is r 
het geboden de strijd tegen de Romme-reactie te voeren. Haar oorlogs
poEtiek levert een groot gevaar op voor de veiligheid van het land. 
Haar reactionaire politiek bedreigt de democratie en haar politiek van 
aanpassing roept het schrikbeeld van een aanzienlijke verlaging van het ". 
levenspeil op. Het is de arbeidersklasse, die de Romme-reactie een halt 
moet toeroepen, zij is de hoofdmacht van de democratische krachten. 
De strijd voor de vrede is daarom voor de arbeidersklasse gevuld met 
de concrete inhoud van het belang van de democratie en het levenspeil. 

In de resolutie van ons 18e Congres liggen de richtlijnen en het pro
gram voor deze strijd vervat. 

Aan de C.P.N., aan alle vrienden en medestanders van onze partij de 
taak om met ontplooid vaandel en aan het hoofd van de arbeiders
klasse in eenheid de strijd te organiseren en te leiden tegen de Romme
reactie in het belang van het land en het volk. 

H.V 
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De Nederland se jeugd tijdens en na de 

Russische revolutie 

(Naar aanleiding van een gesprek met K,ees Kuyper) 

De vader van Kees Kuyper behoorde tot de eerste leden van de 
S.D.A.P. Lang zou hij echter geen lid blijven. Kwam dit, omdat hij 
het met de politiek van de S.D.A.P. niet langer eens was? Uit zijn uit
latingen valt af te leiden, dat het veldwinnend opportunisme de men
selijke verhoudingen vertroebelde en dat de hieruit voortvloeiende 
verschijnselen als bijv. baantjesjagerij hem tegen de borst stuitten.Maar 
zwaarder woog voor hem waarschijnlijk de overweging, dat de eman
cipatie van de arbeidersklasse alleen bereikt kon worden door zich 
geduldig en volhardend te wijden aan het organiseren van de strijd
middelen tegen de gewone noden. Hij werd één van de oprichters van 
de verbruikscoöperatie in Wormerveer, hij zat in het bestuur van een 
onderlinge ziekteverzekering en wijdde veel tijd en aandacht aan de 
strijd voor staatspensionering. 

Wie deze timmerman temidden van zijn medebestuursleden op een 
foto ziet, wordt getroffen door houding en gelaatsuitdrukking, die ge
tuigen van een niet te schokken gevoel van eigenwaarde en een onver
stoorbaar zelfvertrouwen. Deze eerste generatie van onvermoeibare 
organisatoren, die de arbeidersklasse voortbracht, bewees metterdaad 
de bekwaamheid en het kunnen van het werkende volk. Overal vinden 
we deze mannen terug, die het kleine organisatorische werk niet schuw
den, omdat zij geloofden in het steen voor steen opbouwen van een 
menswaardig bestaan. Niet alleen voor materiële verbeteringen en voor 
meer rechten streden zij. Door het stichten van speeltuinen en volks
tuin-complexen brachten zij ook meer levensvreugde in de arbeiders
gezinnen. Alles wat de arbeidersklasse bereikt heeft, dankt zij aan haar 
eigen strijd, volharding en organisatie. Maar daarvoor offerden mannen 
als de oude Kuyper dan ook al hun vrije tijd. 

Vader Kuyper was veel van huis en zijn kinderen zagen hem weinig. 
Toch waren zij bijzonder op hem gesteld en het is zeker niet toevallig, 
dat zij allen in de arbeidersbeweging kwamen en dat twee van hen in 
het verzet vielen. 

Kees voelde zich van kinds af aan aangetrokken door alles wat met 
de beweging verband hield. Hij hielp zijn vader met hectograferen, 
hij liep mee in de demonstraties voor staatspensionering enz. Toen hij 
na het verlaten van de lagere school op een drukkerij kwam, wekte de 
vakbeweging al direct zijn belangstelling. Erfde hij van zijn vader een 
praktische zin en liefde voor organisatie, de loop der gebeurtenissen 
in de wereld wekte bij hem het besef, dat het alleen daarvan niet kon 
komen. 

Het uitbreken van de eerste wereldoorlog maakte een diepe indruk 
op hem: het luiden van de klokken, de wilde geruchten over invallen 
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van Duitse en Engelse legers, een vrouw die liep te huilen en opgewon
den discussies. De angst en afschuw, die de oorlog bij al de mensen om 
hem heen verwekte, trof hem. Toen sprak hij de gedachte, die hem 
bezig hield in een druk discussiërende groep uit: Maar als de mensen 
niet willen vechten, dan komt er toch geen oorlog! Verblufte gezichten. 

De gedachte liet hem niet meer los. Wel werd hij met 16 jaar lid van 
de grafische bond, was vele jaren een toegewijd werker en later zelfs 
bestuurder. Wel deed hij in zijn vrije tijd veel aan sport en gymnastiek. 
Maar hij wilde meer. Hij wilde getuigen van zijn anti-militaristische 
gevoelens. 

Van een socialistische jeugdorganisatie was in de jaren van de eerste 
wereldoorlog in Wormerveer nog geen sprake. Hier en daar in het land 

r 
! 

... 
waren afdelingen van de revolutionaire jeugdbond "De Zaaier", maar ' 
van deze kleine groepjes jongens en meisjes ging weinig aantrekkings
kracht uit. De arbeidersjeugd, die in deze jaren in beweging geraakte, 
was aan dit kant en klare marxistische standpunt niet toe en de Zaaiers 
zagen geen kans de weg hierheen voor deze jeugd te effenen. Aan de 
andere kant had de S.D.A.P. ook in verschillende plaatsen schoor- • 
voetend jeugdclubs opgericht, toen "De Zaaier" niet bereid bleek te 
zijn, zelfstandigheid en verzetsgeest prijs te geven. Schoorvoetend, om
dat je met die licht ontvlambare jeugd in deze jaren van oorlog en 
dreigende revolutie toch nooit kon weten. Maar het capituleren voor 
en zich aanpassen aan een maatschappij, die juist een wereldbrand had 
verwerkt, kon de jeugd niet bekoren. Al was er toen geen afdeling van 
een van deze beide socialistische jeugdorganisaties, toch was er een 
afdeling van een jeugdbond, waarin de arbeidersjongens en -meisjes 
elkaar vonden. Dit was de Jongelieden Geheelonthouders Bond 
(J.G.O.B.). Deze door de jeugd zelf geleide organisatie was eind 1912 
ontstaan en stelde zich de strijd tegen het gebruik van sterke drank ten 
doel. Onder de indruk van de oorlog bleef de in de JGOB georganiseer
de jeugd, die zelfstandig naar een eigen standpunt zocht, hierbij niet 
staan. Speciaal de strijd tegen het militarisme leefde onder deze jongens 
en meisjes. Vele dienstweigeraars kwamen uit hun rijen voort. Toen 
Kees eind 1916 met een paar kameraadjes lid werd van de JGOB, col- ,. 
porteerde hij niet alleen met haar blad "Jonge Strijd", maar ook met het 
orgaan van de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (I.A.M.V.) 
"De Wapens neder". Vrijdags en Zaterdags in de trein verkocht hij 
dienstweigerings bonnen. • 

In de ogen van vele JGOB-ers had de oude maatschappij gefaald. Met 
geestdrift werd de Russische revolutie begroet als de dageraad van een 
nieuwe maatschappij en een nieuwe mens. Ook Kees deelde deze geest
drift. Hij kwam in aanraking met een lid van de Sociaal Democratische 
Partij (S.D.P.). Deze partij was ontstaan uit een in 1909 door de SDAP 
geroyeerde groep o.l.v. Wijnkoop. De S.D.P. had zich terstond in 1917 
solidair verklaard met de Russische Revolutie en wijzigde later haar 
naam in C.P.H. Dit lidmaatschap bracht hem al dadelijk in conflict met 
zichzelf. Tot dusverre had hij op het dienstweigeringsstandpunt gestaan, 
maar nu kwam hij tot het inzicht, dat hij door het weigeren van dienst 
de massa's niet revolutioneerde, maar zichzelf integendeel de weg af
sneed het revolutionaire denken onder de soldaten uit te dragen. Het 
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kon niet de taak van een communist zijn door een individuele daad zich
zelf voor geruime tijd te isoleren. Toch maakte het inzicht, dat dienst
weigeren de weg niet kon voorbereiden naar een nieuwe maatschappij, 
hem niet gelukkig. Kees stond vlak voor zijn diensttijd en had hij niet 
elke week in Wormerveer met "De Wapens Neder" gecolporteerd? Hoe 
zouden de inwoners het uitleggen als hij nu toch dienst nam? Ze konden 
tot geen andere slotsom komen dan dat hij bang was. Het zat hem 
dwars. 

Daar kwam nog bij, dat zijn vriend Schilp, die ook anti-militarist 
was en met het anarchisme sympathiseerde, dienst had genomen ter
wille van zijn oude moeder. De dokter had namelijk gezegd, dat zijn 
moeder het niet zou overleven, als zij hem kwamen arresteren. Schilp 
was dus in dienst gegaan, maar niettemin kroop het bloed bij hem in 
zoverre waar het niet gaan kon, dat toen hij in Den Helder lag en met 
zijn makkers opdracht kreeg om zich gereed te maken voor de strijd 
tegen de "oproerkraaiers" (het was de tijd van de honger-oplopen), hij 
naar voren stapte en verklaarde dit niet te zullen meemaken. Hierop 
stapte het hele onderdeel naar voren: en verklaarde hetzelfde. Wel een 
bewijs hoe deze stemming in die dagen zich zelfs in het leger weer
spiegelde. 

Kees wist er echter niet uit te komen. Na een vergadering, waar Louis 
de Visser had gesproken, klampte hij deze aan en kreeg de raád om dan 
maar niet in dienst te gaan, omdat de bevolking hiervoor zeker geen 
begrip zou hebben. Door een toevallige bepaling, die alleen dat jaar 
gold kwam Kees echter niet voor militaire dienst in: aanmerking. Hij 
moest evenwel in Haarlem voor het gerecht verschijnen, omdat hij zich 
niet gemeld had. Veel anarchisten en leden van de JGOB waren naar de 
rechtzaal getogen. Het was juist tegen kerstmis en Kees hield een 
speech over het kerstfeest als vredesfeest en hoe het soldatenhandwerk 
hier in geen enkel opzicht mee te rijmen viel. De instemming op de 
publieke tribune leidde tot ontruiming. De twee dagen, die hij kreeg 
zat Kees uit in Scheveningen. Later bij een colportagetocht in een buurt 
van Amsterdam hoorde hij plotseling zijn naam roepen. Hij keek ver
baasd en niet-herkennend, maar het bleek de man te zijn, die wegens 
diefstal bij hem in de cel had gezeten. "We hebben toch samen gezeten", 
zei de man ten overvloede. 

Kees was ondertussen nog steeds lid van: de JGOB en bleef daar ook 
trouw komen. Doordat in de JGOB de anti-militaristische stemmingen 
in revolutionair-socialistische ove,rvloeiden, ontstond er ook geen ver
wijdering tussen jongeren als Kees, die zich al bij de revolutionaire 
beweging hadden aangesloten, en de JGOB. Bij de colportage met 
"Jonge Strijd", waarin toch wel uitsluitend over geheelonthouding werd 
,geschreven, spraken de leden met de mensen over de Russische revo
lutie! Nu moeten we om van de denkbeelden uit die jaren een juist 
denkbeeld te krijgen, eraan toevoegen, dat een vage verwachting van 
en een hartstochtelijk verlangen naar iets volkomen nieuws en zuivers 
na al de ellende van de oorlogsjaren bij deze jongeren overheerste. Noch 
omtrent dit nieuwe zelf noch omtrent de weg daarheen bestond enige 
klaarheid. Zelfs een sterk theosofisch georiënteerd jongeren-orgaan als 
"Regeneratie" wijdde in 1924 een heel artikel aan Lenin en noemde hem 
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één van hen. In de JGOB dwarrelden ook vele ideeën dooreen. Lezingen 
over vegetarisme, theosofie, socialisme en dienstweigering wisselden 
elkaar af en leidden tot heftige gedachtenwisselingen. Alleen toen 
Gerrit Zwertbroek een pleidooi voor landsverdediging kwam houden 
was niemand het met hem eens in Wormerveer. 

L 

De JGOB telde in Warmerveer circa 70 leden. Kees deed het voor
stel om de afdeling om te zetten in een afdeling van de revolutionaire 
jeugdbond "De Zaaier". Dit leidde er tenslotte toe, dat ongeveer 25 
leden, waaronder de tien leidende en actieve figuren hiermee accoord 
gingen. De overige huldigden wel dezelfde revolutionaire opvattingen, 
maar waren van mening, dat zij op hun leeftijd nog geen vaste en strak 
omlijnde politieke mening konden hebben en dat er daarom behoefte 
bleef aan een zelfstandige jeugdorganisatie voor jongeren, die hun .. 
standpunt nog moesten bepalen. Derhalve herrees ook de JGOB-afde
ling in Wormerveer. 

De nieuwe Zaaier-afdeling stelde het hoofdbestuur in Den Haag van 
"De Zaaier" van hun bestaan in kennis en bestelde 1000 kranten. Van 
"Jonge Strijd" verkochten ze er wel 1500, waarom dus niet van "De 
Jonge Socialist" om te beginnen 1000. In Den Haag ontstónd echter een 
kleine paniek. "De Zaaier" was een kleine bond met een paar honderd 
leden in het hele land. De hele oplage van haar blad bestond uit 1500 ex. 
Eerst werd geïnformeerd of het geen vergissing was en het er misschien 
100 moesten zijn. Toen dit verontwaardigd werd ontkend, werd besloten 
er dan maar 1000 te sturen. Deze werden grotendeels verkocht en geheel 
afgerekend. Dit gebeurde maanden achtereen. De hele omgeving van 
Wormerveer werd bewerkt. Ook in andere plaatsen gingen JGOB-ers 
over naar "De Zaaier", maar over het algemeen moet toch gezegd wor
den, dat de tradities, die zich in de loop van twintig jaar in "De Zaaier" 
hadden gevestigd, naast een te zwak ontwikkeld eigen jeugdleven en 
het meer waarde hechten aan beginselen dan aan beweging, "De Zaaier" 
verhinderden het middelpunt te worden van de zich snel radicaliseren
de arbeidersjeugd. Syndicalistische, anarchistische en blauwe jeugd· 
bewegingen bleven de jeugd meer trekken. ,. 

Wat in deze eerste jaren na de revolutie alleen niet trok was de door 
ouderen geleide jeugdorganisatie van de S.D.A.P. Een poging van Piet 
Voogd om in Wormerveer een afdeling van deze jeugdorganisatie op te 
richten mislukte in eerste instantie, omdat ook alle Zaaiers naar de op· 
richtingsvergadering waren gekomen en in de discussie de anderen wis· • 
ten te overtuigen van de noodzaak van een zelfstandige én van een 
revolutionaire jeugdbeweging. 

Begin 1921 kon Kees een tijdelijke betrekking in Haarlem krijgen, 
die goed betaalde. Van hieruit trok hij overal heen om te pogen Zaaier· 
afdelingen op te richten. Daar hij zuinig was en niet rookte, kon hij door 
zijn goede verdiensten alle onkosten uit eigen zak betalen. Na een half 
jaar keerde hij naar de Zaan terug en kwam bij "De Zaanlander" te 
werken. Hij werd echter voorzitter van de afdeling Amsterdam van 
"De Zaaier". Hier maakte hij kennis met opeenbotsende politieke me
ningen en moest hij stelling nemen. Het verwerken van de lessen van 
de Russische Revolutie en het zich eigen maken van de inzichten van 
Lenin was een langdurig en pijnlijk proces, dat vooral bij de politiek 
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onervaren jeugd vaak een sterk persoonlijk en emotioneel karakter aan
nam. Leni:n: had wel met nadruk gewezen op de internationale betekenis 
van de Russische revolutie en de politieke inzichten van de bolsjewiki, 
maar tegelijk niet verzuimd te waarschuwen tegen het klakkeloos over
brengen van opvattingen en politieke vormen naar politieke verhou
dingen, die de uitdrukking vormden van een geheel andere ontwik
kelingsfase. Gorter en de zijnen echter predikten bedrijfsraden en 
meenden, dat de reactionaire vakbeweging afgedaan had. Ook in "De 
Zaaier" woedde de strijd tegen deze "linkse stroming". Met theoretische 
en meer doorslaande argumenten werd deze strijd beslecht. De Gor
terianen werden geschorst en later geroyeerd. Of deze strijd ook onder 
de jeugd op deze wijze had moeten worden gevoerd is achteraf op zijn 
minst een vraag. Dat Kees koos voor hen, die de meeste realiteitszin 
toonden, kan ons niet verbazen. 

In de jaren 1922 en 1923 herstelde "De Zaaier" zich van de aderlating, 
die de broedertwist tengevolge had gehad. In alles werd door "De 
Zaaier" de politiek van de partij nagevolgd. Met enthousiasme vertelde 
Kees van de bedrijfskranten, die geregeld werden uitgegeven en van de 
jeugdstakingen, waarin "De Zaaier" een aandeel had. In de jaren 1924 
en 1925 liep het aantalleden volgens Kees in Amsterdam op tot 400. Met 
hele groepen werden er 's zondags wandeltochten gehouden. Er werd 
gekampeerd en geweekend. Er heerste een prettige, kameraadschap
pelijke stemming. Kees werd aangewezen als vertegenwoordiger van 
"De Zaaier" in het partijbestuur van de C.P.H. 

In 1925 ontwikkelde zich opnieuw een felle politieke strijd. De inzet 
vormde o.a. de vakverenigingstactiek, waarbij Wijnkoop vooral op het 
werken in het NVV aandrong, maar daarbij tijdelijk de positie van het 
NAS prijs wilde geven. Hiertegen stelden zich speciaal zij teweer, die er 
uitgesproken syndicalistische opvattingen op na hielden en nu te hoop 
liepen, omdat zij het NAS bedreigd achtten. De Komintern: deelde het 
standpunt van de oppositie tegen Wijnkoop en daarmee kreeg het con
flict een andere gedaante. Nu ging het, om de woorden van Kees te 
gebruiken, om een keuze tussen het leiderschap van Wijnkoop en de 
trouw aan de Komintern. Voor Kees woog de internationale solidariteit 
het zwaarste. 

Voorstellen om het conflict buiten de Zaaier te houden werden door 
het hoofdbestuur afgewezen. Om in de Amsterdamse afdeling aan de 
Wijnkoop-aanhangers het hoofd te kunnen bieden, werden vooral syn
dicalistische en anarchistische jongeren bewerkt en lid gemaakt. Ook 
tot de partij traden: zij toe, hoewel de aanhangers van Wijnkoop dit 
probeerden af te remmen. Kees vertelde vol trots, dat hij bij die gele
genheid Henk Gortzak lid had gemaakt van de partij. In Amsterdam 
keurde de jeugd in eerste instantie het standpunt van de Komintern 
goed. De stemming sloeg echter weer om en er volgde een ve1:1gadering, 
die het hoofdbestuur niet wilde en waarbij heel wat meubilair sneuvel
de en menig jasje scheurde. In tegenstelling met de partij zegevierde 
in de Zaaier tenslotte het standpunt van de oppositie tegen Wijnkoop. 
Als instructeur verdedigde Willy Kresch hier de lijn van de Commu
nistische Jeugd-Internationale. Later nam deze Duitse arbeider deel 
aan de Roer-opstand en stierf in de gevangenis aan t.b.c. 
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... 

"De Zaaier" ondervond niet veel terugslag van de strijd rond Wijn
koop, althans niet in Amsterdam. Ondertussen liepen Kees' zijn jaren 
in de jeugdbeweging ten einde. Het laatste evenement, dat hij zich 
herinnerde, was een reis naar Moskou in opdracht van "De Zaaier". Er 
werd daar een wereldcongres voor pioniers gehouden. Maar Kees had 
tevens opdracht voorbereidingen te treffen voor het bezoek van een 
delegatie van jonge arbeiders aan de Sowjet-Unie. Ondanks tegenwer
king en moeilijkheden met visa en papieren kwam hij er toch. Inder
daad ging het jaar daarop een groep van 7 jonge arbeiders, voor het 
grootste deel niet-communisten, naar de Sowjet-Unie en legden hun 
bevin:dingen neer in een brochure. Kees zelf ging niet mee ditmaal. Na 
vijf jaar verloofd te zijn geweest, moest hij nu toch werkelijk eens gaan 
sparen om te kunnen trouwen. 

.. 
Over zijn Russische reis schreef hij een drietal artikelen in "De Zaan

lander", waar hij nog steeds werkte. Eerst had hij geen vrij kunnen 
krijgen, maar nadat hij voor een vervanger had gezorgd, liet men: hem 
gaan en kreeg hij zelfs nog een perskaart mee. Ook in het blad van de , 
Grafische Bond, waarvan hij bestuurder was, schreef Kees over zijn 
reis. Reeds in de aanvang wezen wij erop, dat Kees van zijn vader de 
liefde voor organisatie en het werken voor de dagelijkse belangen had 
geërfd. Het vakbondswerk verzuimde hij nooit terwille van zijn poli· 
tieke activiteit. Ook het onderscheid tussen beide hield hij goed in het 
oog en nimmer trachtte hij op goedkope wijze politieke munt te slaan 
uit het vertrouwen, dat hij onder de grafische arbeiders genoot. In ver
schillende acties speelde hij een leidende rol, o.a. bij de typografen
staking van 1923. 

In 1927 kwam hij bij "De Tribune" werken en er begon een nieuwe 
periode in zijn leven, waar ook veel over te zeggen zou zijn, maar dit 
maal willen we het hierbij laten. 

GER HARMSEN 
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DE EERSTE NEDERLANDSE REVOLUTIE 

Het is di·t jaar 375 jaren geleden - om precies te zijn was het op 26 juli 
1581 - dat de eerste Nederlandse revolutie plaats greep. De toenmalige 
vertegenwoordigers van de Noordnederlandse gewesten, verenigd in hun 
Staten-Generaal, "verlieten" hun wettige, van God gegeven monarch, 
Filips ll, koning van Spanje, heer der Nederlanden. Weliswaar zou het 
nog tot 1648 duren, aleer Spanje die onafhankelijkheid erkennen zou, 
maar de strijdbare Nederlanders van destijds - om de waarheid te zeg
gen, een kleine, maar bezielde minderheid, die echter op1 morele steun van 
de natie rekenen kon - namen deze onafhankelijkheid alvast. Niet in 't 
minst onder de invloed van de Apologie of verweerschrift van de prins 
van Oranje, die door Filips li in de ban was gedaan, en die daarop in 
1580 met vlijmscherpe aanvallen en vaak revolutionaire politieke theo
rieën antwoordde. En dan vooral onder de druk van de feiten zelf, die 
ons volk naar de zelfstandigheid drongen. 

Hoe komt het dan, zo vraagt men zich a[, dat de 26e juli 1581 in onze 
staatsgeschiedenis zo'n geringe rol speelt? Dat de datum b.v. in onze tijd 
niet wordt gevierd? En dat die dag ook door de Nederlanders van 1581 
zonder enig ophef begroet is? 

De in 1944 gestorven Nederlandse geschiedschrijver dr. J. W. Berkel
bach van der Sprenkel heeft in een voortreffelijk (en zeer veronacht
zaamd) boek - "Oranje en de vestiging van de Nederlandse staat'", 
Meulrmhotf, Amsterdam, 1946 - antwoord gegeven op deze en soort
gel!ike vragen. Zijn geschrift onderzoekt met werkelijke objectiviteit de 
toedracht van de feiten, die tot het ui·tbreken van de 80-jarige oorlog 
geleid hebben, en wijst met name de helden in het nationale drama de 
fUiste plaats aan, die hun toekomt, de prins van Oranje voorop. Wij 
geloPen niet ver mis te zijn, als wij aannemen, dat deze histoiicus, in 
wiens werk wij telkens een ondubbelzinnige afwijzing uan de Duitse fas
cistische terreur vinden, juist onder inuloed uan de toenmalige bezetting 
zijn onderwerp zo eerlijk en open tegemoet getr2dr>n is. Hij stelt duidelijk 
uast, dat de Nederlandse Opstand het werk is van een felle minderheid 
(zoals lwt antifascistische verzet in 1940-' 45 ), en hij schroomt niet, deze 
kleine strijdbare minderheid en haar optreden sinels 1567 te bestempelen 
als de "Gcuzendictatuur". Zijn conclusie luidt echter, dat er dictatuur en 
dictatuur is. Die van de Geuzen was noodwendig, b2ms·::te op een natio
nale beweging, en was ondanks haar hardheid uolstrc:kt effectief uoor de 
uorming uan de burgerlijk-democratische Nederlandse republiek. 

Het hiewolgend fragment uit dit boek geeft een boeiende analyse uan 
de gebeurtenissen rondom 26 juli 1581, toen ons volk de Spaanse koning 
.,verliet". Uit deze analyse wordt duide/ij!(, waarom de genoemde datum 
nooit populair werd (of gemaakt werd) in en door het burgerlijke en IG~pi
talistische Nederlandse staatsbestel. Ofschoon de schrijuer de bovenlaag 
uan de regenten herhaaldelijk vereenzeluigt met het Nederlandse uolk, eli 
ook de uoorbarige conclusie trekt, als zou het Nederlandse volk van 
oudsher "uoorzichtig" of "weinig revolutionair" zijn, is het toch opval
lend, dat hM standpunt uan Dr. Berkelbach uan der Sprenkel het marxis
tische op uele punten raakt.- (Th. de V.) 

" ... Het plakkaat, in eindredactie vastgesteld door een ambtenaar 
van de griffie, de "audiencier" Van Asseliers, werd de 26e Juli gearres
teerd ( = bij algemeen besluit vastgesteld). Het gaf een opsomming van 
de wandaden door de koning gepleegd op aanstoken van de leden van 
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zijn Spaanse Raad, "die deurdien sij in deze Landen en vermochten 
egeen bevel te hebben te gouverneren oft de principale Staten te bedie· 
nen (ghelijck sij in de Coninghrijcken van Napels, Siciliën, tot Milanen, 
in Indien: ende ander Plaetsen onder des Coninghs ghewelt wesende, 
deden, kennende den meestendeel van hen den rijckdom ende macht 
der selver), hadden eenen nijdt teghens dese voorschreven Landen ende 
de vrijheid der selver in hen herte ghenomen," een opsomming, begin· 
nende bij de instelling der bisdommen en eindigende bij de houding der 
koninklijke afgevaardigden op het vredescongres te Keulen wier bedoe
ling het was "om de Landen onderlinge twistich te maken" en bij het 
uitvaardigen van de ban uitgevaardigd "om ons tot meerdere desperatie 
te brengen, alomme odieus te maken, de traffijque ende handelinghe 

-

( = handel en bedrijf) te beletten". Op grond van deze feiten verklaar· ... 
den de Staten-Generaal de koning vervallen van zijn rechten op deze 
landen, ontsloegen alle ambtenaren van de hem gedane eed, gelastten 
de inleverin:g van alle tot dusver gebruikte koninklijke zegels, bepaal· 
den, dat voortaan alle besluiten zouden worden uitgevaardigd op hun 
eigen naam, tot de komst van de nieuwe vorst, de hertog van Anjou , 
(aan wie men de landsheerlijkheid wilde opdragen), na wiens optreden 
alle besluiten zouden uitgaan van "'t Hooft ende Landraet", terwijl de 
besluiten van Holland en Zeeland uitgevaardigd zouden worden op 
naam van Oranje als hoge overheid en van de Staten, totdat de ver· 
houding tussen deze gewesten en Anjou geregeld was. 's Konings naam 
zou overal verdwijnen, ook van de munten, en bij afzonderlijk plakkaat 
werd een: nieuwe eed vastgesteld voor alle ambtenaren, die zweren 
moesten de koning niet meer te gehoorzamen, maar trouw te zijn aan 
"de geunieerde Nederlanden, namentlick den Provin ei en van Brabant, 
Gelderlandt, Vlaenderen, Holland, Zeelant, etc. ende heure geassocieer
de, mitsgaders oock den Landraet ende Overheyt bij den Staten vande 
voorschreven Provincien inne gestelt." 

Om deze verlating te motiveren ging het plakkaat uit van een be· 
roemd geworden rechtstheorie: "Alsoo een yegelick kennelick is, dat 
een Prince van den Lande van Gode gestelt is hooft over sijne onder· ,., 
saten, om de selve te bewaren ende beschermen van alle onghelijck, 
overlast ende gheweldt, gelijck een herder tot bewarenisse van zijn 
schapen: Ende dat d'ondersaten niet en zijn van Gode geschapen tot 
goddelick oft ongoddelick recht ofte onrecht is, onderdanich te wesen 
behoef van den Prince, om hem in alles wat hij beveelt, weder het • 
goddelick oft ongoddelick recht ofte onrecht is, onderdanich te wesen 
ende als slaven te dienen, maar den Prince om d'ondersaten wille sender 
dewelcke hij egeen Prince en is om de zelve met recht ende redene te 
regeren, voor te staen ende lief te hebben als een vader sijne kinderen 
ende een herder sijne schapen, die sijn lijf ende leven set om deselve te 
bewaren. Ende soo wanneer hij sulx niet en doet, maer in stede van 
sijne andersaten te beschermen, deselve soeckt te verdrucken, t'over· 
lasten, heure oude vrijheit, privilegien ende oude hereomen te benemen 
ende beur te gebieden ende gebruycken als slaven, moet gehouden 
worden niet als Prince, maer als een Tyran ende voor sulx na recht 
ende redene mach ten minste van sijne ondersaten, besonder bij delibe· 
ratie van de Staten van den lande, voor egeen Prince meer bekent, 

702 



maer verlaten ende een ander in sijn stede tot beschermenisse van 
henlieden, voor overhooft, sonder misbruycken, ghecosen werden." De 
Middeleeuwse standenstaat kende het recht van verzet tegen de vorst 
die de wetten schond: in allerlei streken, in Hongarije, in Polen, in 
Aragon, in Beieren, hier te lande in de Blijde Incomste van Brabant, 
was dit recht min of meer duidelijk in privileges of landbrieven vast
gelegd. Maar dit recht was slechts een recht van passief verzet; ook het 
Brabantse privilege, dat oorspronkelijk de Staten het recht had gegeven, 
een regent te kiezen om de tyrannieke vorst te vervangen zolang hij de 
wetten schond, ging niet zover, dat daaruit het recht kon worden afge
leid, de vorst voorgoed af te zetten. De zestiende eeuw ging verder: 
terwijl Calvijn zich beperkt had tot een recht van passief verzet, als de 
Middeleeuwse landbrieven, eisten de Hugenoten, de "monarchomachen" 
(= vorstenbestrijders), voor de vertegenwoordigers der onderdanen het 
recht op, de vorst de gehoorzaamheid op te zeggen. Voortbouwende op 
dit àlles matigden zich de Staten-Generaal- als de Staten van Holland 
tijdens de vredeshandelingen te Breda poserend als vertegenwoordi
gers der onderdanen - het recht aan namens deze onderdanen de 
wettige vorst vervallen te verklaren van zijn waardigheid en een nieu
we te kiezen. Pas de achttiende eeuw zou een "volksvertegenwoordi
ging" aanschouwen die openlijk op grond van een soortgelijk betoog 
tot afzetting van de landsheer zou overgaan: naast de Nederlandse 
Staten-Generaal van 26 Juli 1851 mag het Amerikaanse Congres van 
4 Juli 1776 gesteld worden, naast het Plakkaat van Verlating de Decla
ration of Independenee ( = Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring; 
De Verenigde Staten waren voordien Britse kolonie). 

In het midden van de zeventiende eeuw, toen de oorlog gewonnen 
was, dacht men met enige trots aan deze daad der vaderen: Catsin zijn 
rede ter opening van de Grote Vergadering van 1651, gehouden in de 
Ridderzaal, dankte God dat "dese solemnele ( = plechtige) vergadering 
mach werden gehouden in een plaetse, daer eertijds den koning van 
Spaengien is afgesworen, sijn jock verworpen en de gronden der vrijheit 
deser landen zijn gelegt"; hij dacht zich een indrukwekkende zitting der 
Staten-Generaal in de grote Ridderzaal, waar men plechtig, zich van de 
betekenis van het ogenblik bewust, de koning had afgezet. En Huygens 
in zijn Hofwijck sprak van het "hoogh gebouw" 

"Daer eens het bloedigh jock geschopt en afgesworen, 
En uyt de slave·rnij de vrijheit is geboren." 

Wij weten nu, dat dit alles sage is. De vergadering van de Staten
Generaal zetelde in een der gewone vergaderzalen van het Binnenhof, 
de zitting was zo gewoon als een zitting maar zijn kon: het plakkaat 
werd vastgesteld en daarmede was alles afgedaan. "Op heden is in de 
generaliteyt oock besloten het plakkaat," schreven de afgevaardigden 
van Zeeland op 26 Juli aan de Staten van hun gewest, waarbij dan "het 
plakkaat" kort geresumeerd werd. De tijdgenoot vond de verlating 
nauwelijks de moeite van het memoreren waard - geen afbeelding, 
geen penning herdenkt haar. 

Waarom? Toen de Amerikanen hun Declaration opstelden, redigeer
den zij haar zo, dat de negers er geen argumenten tegen de slavernij uit 
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konden halen: men wilde vrijheid vóór zichzelf, maar geen vrijheid 
tegen zichzelf. En de leden der Staten-Generaal van 1581? Zeker - zij 
handelden revolutionnair, zij "schopten" "het bloedigh jock" om de 
tekenende woorden van Huygens te gebruiken. Maar zij waren er 
geenszins op gesteld, dat ook anderen hun vrijheid zouden gaan opeisen, 
dat ook anderen neiging tot "schoppen" zouden krijgen. Zoals de Ame
rikanen van 1776 de negers vreesden, vreesden de regenten van 1581 
de armen. De Amerikaanse negers der achttiende eeuw hadden nog 
geen opstand gemaakt - de zestiend'eeuwse armen wel. Of zou de 
herinnering aan de revolutie der Wederdopers, aan het koninkrijk Sion 
van Jan van Leiden te Munster, aan het Anabaptisten-oproer van 1535 
te Amsterdam geheel verdwenen zijn? Dan leefde toch zeker nog de 
herinnering aan de wijze waarop in Holland de regering gevoerd was 
in de jaren van de grootste nood, aan de Statenvergadering te Rotter
dam tijdens het beleg van Leiden, aan de tactiek van Oranje om, als het 
niet anders ging, gilden en broederschappen naast de patricische 
vroedschappen te raadplegen. In Holland was dit nu uitdrukkelijk 
verboden: in het vroege voorjaar van 1581 hadden de Staten besloten, 
dat slechts vroedschapsleden door de steden naar de Statenvergadering 
afgevaardigd mochten worden·, dat het raadplegen van andere corpo
raties dan de vroedschappen nadrukkelijk verboden was. Holland had 
zijn officiëel vastgestelde oligarchie (=heerschappij van een kleine 
bovenlaag) en de andere gewesten waren al een heel eind op weg om 
die oligarchie vast te leggen. Zeker, in de bedreigde gewesten was alles 
nog onzeker en het officiëel vastleggen van de oligarchie was in Holland 
mogelijk omdat Holland het veiligst was, maar de schone, klinkende 
zinnen van het plakkaat mochten toch niet te veel reliëf krijgen. Was 
het niet mogelijk, een kleine variatie aan te brengen, en te betogen dat 
de regenten er zijn voor het volk en dat niet het volk er is voor de 
regenten? Vandaar de voorzichtige, bijna zou men zeggen achterbakse 
wijze, waarop het plakkaat werd gearresteerd. 

Trouwens, Cats en Huygens mogen enkele klinkende woorden aan 
de verlating hebben gewijd, het gehele Nederlandse volk heeft zich er 
weinig van aangetrokken. Zelfs onze tijd met zijn liefhebberij voor 
gedenkdagen heeft in 1922 Den Briel, in 1929 de Unie van Utrecht en in 
1933 de geboortedag van Oranje gevierd, maar niemand heeft er over 
gedacht de 26ste Juli 1931 te vieren, zo min als er ooit sprake van ge
weest is een monument op te richten voor de Staten-Generaal van 1581, 
dat als pendant zou kunnen dienen voor de Jan van Nassau van het 
Utrechtse Domplein. Heeft ook het nageslacht, heeft ook het altijd zo 
voorzichtige en weinig revolutionnaire Nederlandse volk zich min of 
meer gegeneerd voor de toch in wezen wereldhistorische daad van 
1581? Het heeft tenminste aan het buitenland overgelaten de Staten
Generaal met een monument te eren en dan niet in: een politiek maar 
in godsdienstig verband. Het "Monument international de la réforma
tion" (het internationale gedenkteken voor de Hervorming) te Genève 
heeft onder zijn tien standbeelden er een van Oranje, onder zijn acht 
bas-reliefs er een·, voorstellende de zitting der Staten-Generaal van 
1581, gekroond door de bovengegev~n zin uit het plakkaat dat de vorst 
er is voor de onderdanen en niet omgekeerd." 

J. W. BERKE.LBACH VAN DER SPRENKEL 
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HONGARIJE VJ_JAI( NA DE OORLOG 

Uit "Duister Hongarije", een werk van G. P. Horvath, met 
een inleiding van graaf Michael Karolyi, dat enkele jaren. ge
leden in ons land verscheen, nemen wij hieronder het 4e en 
het slot van het laatste hoofdstuk over. 

Tijdens de zomer van 1945 meldden onze kranten dat het Westen zeer veel 
belang stelt in ons land. Britse en Amerikaanse kranten hechten er zeer veel aan, 
dat wij onze echte en waarachtige democratie verkrijgen. Dit was in het begin 
inderdaad goed nieuws. Omdat wij weten, dat democratie betekent: bestuur van 
het volk ( demos: volk, kratos: bestuur) waren wij zeer blij dat de kranten die 
eigendom waren van rijke heren en invloedrijke groepen zakenlieden, zich ten
slotte realiseerden, dat wij ons eigen land dienden te besturen. 

Natuurlijk zou het heel wat beter geweest zijn, als diezelfde kranten en politici 
zich bekommerd hadden om democratie en vrije algemene verkiezingen in ons 
der! der wereld voor de tweede wereldoorlog, maar zelfs deze enigszins late 
belanqste!ling werd door ons dankbaar begroet - in het begin. Spoedig bleek 
namelijk, dat het West en wanneer het over democratie spreekt niet de reqering 
toon het uolk bedorit. Het bedoelt eenvoudiÇJ parlementaire verkiezinÇJen. En er 
dcdrn zich noq andere ontwikkelingen voor. Dezelfde groep mensen, die voor de 
onrlo0 en gedurende de Nazi-tijd, pro-Duits en pro-fascistisch waren begonnen 
aan te dringen op democratische verkiezjngen in Hongarije. De voormaliqe qrote 
landeigenaren, collaborateurs-bankiers en -industrielen en hun aanhanÇT schreeuw
den om democratie. Deze adel was gewoon om vóór de bevrijding Duitse, Ita
liaanse Spaanse en Turkse kranten aan te halen om te bPwijzen dat wij het noo't 
zouden winnen, dat er geen landverdeling zou komen, dat de heren bankiers en 
landl'içlE'naars door zouden gaan met Hongarije te reqeren. Nu ber10nnen zij be
paalde Br'tse en Amerikaanse kranten aan te halen, zij verspreidden het nieuws. 
dat het Westen op verkkzinqen ble?f aandrinaen en dat zij na de Vl'rk'Pz'nr~en 
weer aan dl' macht zouden kom<>n, de landarbeiders zouden uit hnn n'cnw v~r
krrnen s'ukjP l:Jnd artrapt WOrden l'n het n'eUWP: .. d~mrrn"sc:lp" rn-y'pln "~•· 
onze voormali(l'e heren zou a:.1n al deze "anti-fascistische nonsens" een dnd 
m2ken. 

Het is Wilar dat SGmm'n~ R·''c.<:> rn Amr:riké13'1Se kr::mten Vrl'rmrlco ariik,>Jr·n 
over ons schreven. Zij hesehuldioden cl<? arbeidersparJijen van an~i~fi1scis\'isch 
extremim1e en zij prezC'n de Partij· der Kleine Boeren als sympathi"ke 0"111-!tit'Yde 
boeren. Zij leoden uit dat de coalitie-regering van het Hronrraarse Onnfhankdijk
heidsfront. bestaande uit al de partijen, die niet gecollaboreerd hadden, over
heersend links georienteerd zijn en wezen er op dat er in Hongarije geen ware 
democratie is, omdat er geen oppositie is. 

De situatie was deze: ons land was vreselijk verwoest door de Nazi-fascisten 
en dientenoevolge ook door de anti-fascistische wereldoorloÇ)'. Er heerste een 
verschrikkelijke noodtoestand in ons land. Wij moesten ons zelf van de honger
dood rE'dden en moesten trachten het land zo spoedig moqelijk weer op te bou
wen. Wat voor soort oppositie verwacht-u in een dergelijk geval? 

Vanzelfsprekend was er in deze noodtoestand in de eerste helft van 1945 9een 
oppositie, uitgezonderd de voormalige Hongaarse Nazi's en de voormalige 
collaborateurs. Zelfs zij waaqden het niet hun stem in de oppositie te verheffen, 
zij waren dolblij dat wij enkel de aartsmisdadi0ers onder hen straften. De z.g . 
.. kleine Nazi's", de çrrote hoop der volgelingen van de krankzinnige massamoor
denaar Szalási, de officieren-groep van de fanatieke Imrèdy, en de !E•den van de 
collaborerende Horthy-Bethlen regerinÇ)'Spartij, werden vrijgelaten. Op het eind 
van 1944 waren slechts onqeveer neqen duizend leiders en actieve moordenaars 
in de gevangenis, ongeveer.200.000 d-er kleinere Nazi's waren vrij. Deze mannen 
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en hun gezinnen hadden geen grote genegenheid voor het nieuwe democratische 
regime. Zij zouden gelukkiger geweest zijn indien Hitler de oorlog gewonnen had. 
Deze mensen waren politiek niet georganiseerd, zij werden door niemand aan
gemoedigd, zij zouden zich waarschijnlijk met onbelangrijke zaken hebben bezig 
gehouden, buiten de publiciteit en zij zouden dankbaar geweest zijn dat zij nog 
leefden. 

-
' 

Toen de campagne begon voor vroege verkiezingen, zagen deze mensen -
en met hun gezinnen vertegenwoordigden zij inderdaad een aanzienlijk aantal -
dat zij na alles, misschien tóch nog enige politieke macht konden verkrijgen. Zij 
wisten dat hun het kiesrecht niet ontnomen kon worden, aangezien de Duitsers, 
voordat zij wegtrokken, de meeste lijsten der misdadigers en andere lijsten ver
nietigden en omdat de verschillende nazi-partijen zeer zorgvuldig hun ledenlijsten 
verbrand hadden. Er waren verschillende schattingen over de stemkracht van de 
groep die bestond uit de 200.000 kleine Nazi's met families, plus de landbezittende 
en bankiers-groepen met hun aanhang plus die groepen ambtenaren, leger-, gen- r 
darmerie- en politiepersoneel, die wegens collaboratie ontslagen waren. Maar 
geen van deze schaMingen bleef beneden één mil/'ioen stemmen. 

Het bestaan van deze groep leek geen argument voor vroege verkiezingen. 
Maar er waren ook nog andere aspecten. De mensen maken geen onderscheid. 
Wanneer zij voedselgebrek hebben, wanneer chaos, zwarte handel, inflatie, de ,• 
gevolgen van een lang beleg, het ontbreken van een vervoerssysteem enz. het 
leven bemoeilijken, dan zijn zij geneigd te vergeten, dat dit alles een nasleep is 
van zes jaar oorlog. Er zijn overal politiek ongeschoolde, onnadenkende mensen, 
die alles beoordelen van bepaalde voor,oordelen uit, en in Hongarije deed het 
feodale collaborateursrégime van Horthy vijf en twintig jaar lang zijn best om 
bij het volk een vooringenomenheid te verwekken tegen de links vooruitstrevende 
krachten, tegen herziening van het grondbezit en controle van de grote banken. 
Deze mensen in Hongarije weten al de moeilijkheden niet aan de oorlog, niet aan 
de voortdurende bombardementen van onze steden, aan het beleg, zij verweten 
hun, die de bruggen op bliezen en het land beroofden van het rollend materiaal 
en van het vee, niets, maar zij weten het aan die links-democratische krachten, 
die altijd tegen de oorlog waren geweest en die er voorr vochten om het land te 
redden van de vernietiging door de Nazi's in het allerlaatste ogenblik. Nu was 
links aan het bewind. Links was de regering. En deze politiek ongeschoolde en 
misleide mensen hadden de gewoonte om een hekel te hebben aan de regering. 
Welnu, deze onnadenkende middelklassen en de kleine Nazi's in hun midden wil-
den nu "verandering". Zij wilden een "oppositie" vormen. Oppositie waartegen? 
Over deze vraag hadden zij nooit nagedacht. Oppositie tegen de communisten en f 
socialisten, die noodtroepen organiseerden om de bruggen op te bouwen en 1 

nieuwe locomotieven en spoorwagens te vervaardigen? Oppositie tegen de leiders 
der landarbeiders, die de productie weer op gang brachten? 

De kindersterfte steeg tot veertig procent in Boedapest omdat er geen transport 
was, zelfs niet voor de levensmiddelen, die op het platteland aanwezig waren. ,.. 
Het gehele land was aan de rand van de hongerdood en tengevolge van het gebrek 
aan transportmiddelen waren er bepaalde gebieden waar de hongersnood uiterst 
nijpend was. Maar het Westen bleef aandringen op verkiezingen. Wij zetten 
uiteen, dat in een dergelijke ernstige nationale noodtoestand de organisatie van 
een algemene verkiezing in een land, dat nog nooit vrije verkiezingen had gehad, 
een verschrikkelijke inspanning zou kosten. Wij waren ook bang dat de fascisti
sche en reactionaire elementen de verkiezingen zouden gebruiken om moeilijk
heden te veroorzaken. En half verhongerde mensen zijn toch al hoogst prikkel
baar. Een verkiezingscampagne zou alle mogelijke soorten van sluimerende ge
voelens, wraakzucht en vrees kunnen wekken. 

Wij voelden dat de oorlog voor ons nog niet voorbij was. Wij.Jiweten vechten 
voor het herstel, voor de ware democratie, wij moeten Hongarije zuiveren van 
het fascisme door her-opvoeding van de kleine Nazi's, door iedereen te verenigen 
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in een gezamenlijk streven naar herstel. Tenslotte had ook Groot~Brittannië -
de bakermat der parlementaire democratie - geen verkiezingen tijdens de oorlog 
en scheen ook niemand er op aan te dringen vrije democratische verkiezingen te 
houden in het Spanje van de fascistische moordenaar Franco, of in Portugal, 
of in Turkije. 

Anderen waren van mening, dat we althans een poging behoorden te doen om 
algemene verkiezingen te houden omdat dit een stap zou zijn naar de dem~ 
cratische heropvoeding van ons volk. Maar ook de meesten onder hen meenden 
dat we hiermee voorlopig moesten wachten en eerst voort moesten gaan met 
het herstel. 

De Westelijke mogendheden, Groot~ Brittannië en de Verenigde Staten, even~ 
wel schenen vol te houden. De verkiezingen waren een voorwaarde voor hun 
erkenning. Wij hadden die erkenning broodnodig. De Duitse Nazi's namen trein~ 
ladingen Hongaarse kostbaarheden met zich mee. In de Amerikaanse sector van 
Oostenrijk en Beieren was, (en is nu nog, Kerstmis 1945) het grootste deel van 
het goud van de Hongaarse Nationale Bank. Daar waren ook kunstschatten 
waarvan de waarde niet te schatten is en een zeer aanzienlijke hoeveelheid van 
het Hongaarse rollend materieel. Aangezien er van de tien babies vier stierven 
van honger en de overige hongerziektes onbeperkt heersten, hadden en hebben 
we dat goud en die spoorwagens van ons broodnodig om voedsel te kopen en 
te vervoeren. Natuurlijk is het wel moeilijk om mensen die honger lijden, uit te 
leggen dat zij alleen maar voedsel kunnen krijgen als zij eerst aan een God offeren, 
genaamd "parlementaire democratie". Maar aangezien dit een feit schijnt te zijn, 
willen de mensen verkiezingen om door het Westen erkend te worden, om het 
Hongaarse goud en het rollend materiaal van de Amerikanen terug te krijgen om 
nog een deel van onze kinderen van de hongerdood te redden. 

Weest u alstublieft niet boos om onze openhartigheid. Onze wijze poJitieke 
leiders, die geoefend zijn in het gedisciplineerde denken, hebben misschien wel 
anders gedacht. Maar ons, arbeiders en landarbeiders, leek de "parlementaire 
democratie" in die dagen het een of andere vreemde monster, dat babies eet als 
het niet met de geschikte offers tevreden wordt gesteld, de offers die in de stem~ 
hokjes gebracht moesten worden. Houdt alstublieft in gedachten dat wij oorlogs~ 
moe waren en zeer hongerig en dat een lege maag niet bevorderlijk is voor zui,ver 
theoretisch denken. Hoe dan ook, dat waren onze gevoelens over parlementaire 
democratie gedurende de dagen vóór de verkiezing in 1945, achter het z.g. "ijzeren 
gordijn" dat het Westen van het Oosten scheidt. 

De grote kranten van Engeland en Amer1ka gingen door met pressie uit te 
oefenen voor de verkiezingen. Zelfs prima liberalen, die helemaal geen million~ 
nairs waren en die dus niet getroffen waren door ·onze aantasting van het groot~ 
grondbezit en bank~contröle, zelfs deze rechtschapen, Westelijke intellectuelen 
verlangden van ons door de oorlog verwoest·e land, dat het stemmen zou. Zij 
deden ons denken aan een anekdote over wijlen keizer Frans Joseph van Oosten~ 
rijk. Twee dagen voor zijn dood had de keizer laat in de avond een verschrik~ 
kelijke asthma~aanval. Zijn lakei rende weg om de hofdokter te halen, die zich 
in dit ernstige noodgeval niet in rok en witte das ·verkleedde zoals de etiquette 
voorschreef, maar die in zijn kamerjas naar de kamer van de Keizer rende. De 
Keizer stikte bijna in de aanval, die hem twee dagen later de dood bracht maar 
hij slaagde er in om rood van woede te schreeuwen: "Er uit! Er uit! in rok! In 
rok!" De hofdokter moest terug gaan om van kleding te wisselen, de keizer wei~ 
gerde door een dokter behandeld te worden, die niet geheel volgens de voor~ 
geschreven etiquette gekleed was. 

Wij in Oost~Europa, zouden geen bezwaar gehad hebben tegen het aandringen 
op de volledige etiquette van de W est.elijke parlementaire democratie, als het 
voor het half~verwoeste land maar niet zo'n grote last zou zijn geweest en als 
het niet een hulp betekend had voor de reactionaire elementen van de rechter~ 
vleugel. 
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Maar -v,;ij hàdden verkiezingen ondanks het feit dat de ontwikkeling van 
de campagne der Westelijke pers op ons de indruk maakte ~ bekeken van uit 
Oost-Europa. met kennis van de heersende toestand ~ alsof het ~Vesten de 
rechtervleugel wilde helpen. 

De voormalige collaborateurs en reactionaire elementen maakten hiervan ge· 
bruik bij hun gesproken propaganda, als een bewijs, dat het hongerlijdende 
Hongarije erkenning en wat voodsel van het Westen kon wrkrijçJ<cn enkel en 
alleen wanneer het meer naar rechts zwenkte. 

En als we samenvatten hoe de meerderheid van de Anglo-Amerikaanse pers 
over gebeurtenissen ;n Hongarije schreef, dan kunnen wij begrijpen dat de fas
cistisch-reactionaire elementen overvloedig munitie hadden voor hun verschillen-
de propaganda-veldtoeHen v)(:; c1 \"'• ); · ::;q. 

Allereerst werd er gcm.;d d:: cL L,v, · aJ~: ck.·p:1rtijen d~ voorlopige regering 

-

overheersen, dat de Pc::! i d,·r ]\I··.,: Ec .de'' d c1e .sympathieke gematigde" -
boeren vertegenwoordiq:, d.·c d:- dcmcL ·: Vé'.Lè d· .. · ];nkcrd;'l'1cl verafschuwen, 
door de Russen en dc,Jr ck 2 .::)::: ckr•: v ',-,~:~,d wordt. Omelat deze partij de 
meerderheid zou behalen, daarom wilden de Russen en de arbeiders de vrije 
verkiezingen niet toestaan. 

Toen kwamen de gcmcentc!·a:dsverk:czing:::n in Boed:1pest. In de stad zelf 
kreeg de Partij der Kleine Bocren 121 zetels en de twee mbci~L rspartijen sle,~his '" 
103 zetels. Deze overwinning der K\c:ine Boeren in een voll~dig stadsd!si:rict 
zonder een enkele boerderij werd in de Westelijke pers als een \V elkome rechtse 
overwinning begroet. De Westelijke pers bleef in gebreke om de volgende dag 
te melden dat in groot Boedapest, dat de industriële voorsteden en verscheidene 
voorsteden bewoond door burgerlijke ambtenaren en gepensioneerden van het 
leger omvatte, de arbeiderspartijen 491 zetels kregen en de Kleine Boeren 
slechts 401. 

Deze gemeenteraadsverkiezingen wezen op verschillende dingen. Ten eerste 
dat de middelklasse, burgerlijke ambtenaren en militairen en gepensioneerden 
in de voorsteden allemaal op de Partij van de Kleine Boeren stemden. Ten tweede 
dat de voormalige fascistische en reactionaire elementen aanzienlijk werden aan
gemoedigd door het resultaat der gemeenteraadsverkiezingen en door de steun 
van het Westen. Nadat de resultaten gepubliceerd waren begonnen anti-semiti· 
sche studentenorganisaties demonstraties te houden. In het Raadhuis demonstreer
den aanhangers der Kleine Boeren tegen het democratisch régime en de leider 
der partij Tildy moest persoonlijk tussenbeide komen om hen te doen ophouden. 
V er scheidene leiders der Kleine Boeren moesten redevoeringen houden tegen de • 
rechtervleugel van hun eigen partij. 

De gemeenteraadsverkiezingen werden op de 7 e oktober 1945 gehouden en de 
algemene verkiezingen op 4 november. Tussen deze twee data ontstond eer 
nieuwe Westelijke perscampagne tegen de Hongaarse linkerzijde. Aangezien de 
leiders der Kleine Boeren tot op zekere hoogte bevreesd werden door de 
onwelkome stemmen der reactionairen bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelden " 
zij voor om voor de algemene verkiezing een plgemene lijst der vier partijen van 
het Onafhankelijkheidsfront op te maken. Dit voorstel werd qedaan door Pater 
Balogh, Secretaris-Generaal in het ministerie van de Minister-President. Volgens 
de veronderstelling der Kleine Boeren zouden 51 °/0 der stemmen naar hen en 
naar de andere "gematigde" partij der liberale democraten gaan, terwijl 49% 
der stemmen verdeeld zou worden tussen de socialisten, communisten, nationale 
boeren en radicalen. In het Westen werd gemeld, dat deze veronderstelling van 
maarschalk W orosjilow zou komen, die beschuldigd werd van interventie. Nog 
meer steun werd er aan de rechtervleugel van de Kleine Boeren geÇJeven toen de 
Westelijke pers berichtte, dat het voorstel van de enkelvoudige lijst gericht is 
tegen de rechterzijde en dat het voorstel ondemocratisch is, maar dat er niets 
tegen te doen viel, omdat maarschalk W orosjilow en de communisten de Kleine 
Boeren wilden dwingen om het aan te nemen ... 
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Ter wijl deze volmaakt ongegronde beschuldigingen in het Westen nog steeds 
gepubliceerd werden, sprak een conferentie tussen de partijen onderling zich uit 
tegen het door de Kleine Boeren ingediende voorstel, hoofdzakelijk omdat de 
lwee kleinste partijen, de liberalen en de radicalen te veel stemmen voor zichzelf 
wilden hebben. (Deze partijen kregen bij de verkiezingen slechts twee zetels.) 

Hoe dan ook, men liet de idee van de enkelvoudige lijst varen, de verkiezingen 
werden gehouden. De Westelijke pers en de radio voorspelden toen dat de ver
kiczinÇJen niet vrij en eerlijk zouden zijn. Toen het bericht kwam dat het bij de 
vcrkkzinÇJcn vrij en eerlijk toeging en dat - tot grote vreugde van enkele Weste
lijke kranten - een uerschuiving naar rechts had plaats geuonden, in de vorm 
van een grote meerderheid der Kleine Boeren, toen >Voorspelden de kranten, dat 
de verldezinqsrcsultaten zouden worden verwaarloosd en dat de nieuw gevormde 
r.'qt'rinq er niet aan zou beantwoorden. 

Vanzelfsprekend hadden deze kranten ongelijk, ook met deze voorspelling, De 
vc:·kiczinpcn hadden de volgende resultaten: 2.600.000 stemmen voor de Kleine 
Br:n,·n. OJ](Jcveer 800.000 voor de socialisten en eenzelfde aantal voor de com
mtmistrn 300.000 stemmen voor de linkse Nationale Boeren Partij en 70.000 
voor de Lilwrak Conservatieve Partij. Dientengevolge kregen de Kleine Boeren 
in h<'l p2rlrment 242 zetels, de communisten 70, de socialisten 69, de nationale 
bocren 23 en dr liberaal-conservatieven 2 zetels. 

De· P:ntij der Kleine Boeren was oorspronkelijk de partij der rijke boeren. Zij 
\\'~S dr 0fficiëlr opposi!'jp van Hé~rtby. Gednrendr dl' oorloJ ni\men sommige van 
ho:u Hdcrs een moedige ho1' -:Lno a2n tr0cn de oorloq. ARngezien deze partij de 
cniCJr nic>t-sociRlist'sche anti-Naz·-partii in het p:1rlrment was, sloten zich ge
durende de oorlog vele mensen der middelklasse bij haar aan. Reeds gedurende 
de oorloq was het ledental van de Kleine Boeren in de steden çroeiende. Zij 
vormden· partijsecties voor de middeiklasse en voor intellectuelen. En aanqezien 
zii terecht b,oschouwd werd als de meest conservatieve en rechtsgezinde van 
nllc bC'staande partijen, kreeg zij al de stemmen van de kleine Nazi's en andere 
fascistische en rractionaire groepen. Natuurlijk kan men de waarlijk democrati
sche elementen in de leiding der Kleine Boerenpartij niet verwijten, dat zij bijna 
~rn millioen onqevraagde fascistische en reactionaire stemmen kregen, maar deze 
elementen verkregen desniettegenstaande enige macht in de partij en in haar 
parlementaire sectie. 

Voor de verkiezing besloten de vier voornaamste partijen de coalitieregering 
voort te zetten, wat ook het resultaat der verkiezingen zou zijn. Ofschoon zowel 
de verkiezingen als de formering van de regering door Gr. Brittannië en de Ver
eniqde Staten als eerlijk en democratisch was erkend en dientenqevolge de 
diplomatieke betrekkingen met Hongarije weer werden hervat, bleven vele 
rechtse kranten van het Westen de vraag stellen waarom, nu de .,gematigde" 
Kleine Boeren een absolute meerderheid hadden, er nog een coalitie-reqering 
nodiq was? Hierop kan men alleen maar antwoorden, dat in nationale noodtoe
standen coalities de enige oplossing zijn. In Brittannië hadden de conservatieven 
in 1940 de meerderheid, desalniettemin vormde Churchill met de Labour-partij 
een coalitie-regering omdat beiden het er ouer eens waren dat de oorlog qewon
nrn moest worden. Precies zo zijn in Hongarije alle voornaamste partijen het 
erover eens dat het land weer moet worden opgeböuwd. (Zijn er mensen die het 
daar niet mee eens zijn? Wij zullen daar later op terug komen). 

Dus werd na de verkiezingen de nieuwe Hongaarse regering gevormd. Negen 
van de zestien zetels, waarbij inbegrepen de Minister-President, en de Minister 
van Buitenlandse Zaken, werden ingenomen door de Kleine Boeren. De commu
nisten en de socialisten kregen ieder vier ministers, terwijl de Nationale Boeren
partij één portefeuille kreeg. 

Deze regering had natuurlijk de steun van de vier voornaamste partijen. Maar 
er was nog enige oppositie niet tot. uitdrukking gebracht door de parlementaire 
verkiezingen, omdat vele der stemmers van de Kleine Boeren voor deze partij, 
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geleid door Zoltan Tildy, enkel stemden om hun anti~linkse houding tot uitdruk
king te brengen. Zoltan Tildy en de leiding van de overwinnende Partij der 
Kleine Boeren waren voor deze mensen veel te links gezind. Zij maakten he· 
zwaren tegen hen, beschuldigden Tildy en zijn medewerkers van samenwerking 
met de linkervleugel en met de Russen. Wat betekende dit in werkelijkheid? Het 
betekende dat Tildy en zijn medewerkers, zoals de Minister van Buitenlandse 
Zaken Gyongyossy, Hongarije wilden opbouwen, de zwarte markt wilden be
strijden en een einde maken aan de chaos. 

Omdat de linkerzijde en de Russen in dit opzicht hulpvaardig waren was het 
werken voor een betere toekomst van Hongarije rood verraderswerlc in de ogen 
van de kleine Nazi's en de gz-oot~grondbezitters en bankiers. die met de Duitsers 
geheuld hadden. 

Wat wilden deze mensen dan? 
Hun enige hoop op gezag en welvaart in de toekomst was - naar hun mening 

- een derde oorlog. Een interventie~oorlog. Deze mensen wensten een chaos, 
zij wilden een onmogelijke toestand nog onmogelijker zien worden, en zij kreten 
iedere actieve persoon uit voor rood en pro~ Russisch. Wanneer deze mensen een 
ingenieur ontmoetten, die aan het herstel van de eerste Donaubrug in Boedapest 
werkte, zeiden ze tegen hem: .,Dus je bent bij de bolsjewieken gegaan?" ledereen 
die werkte, die in een toekomst geloofde, die iets trachtte te doen tegen de 
hongersnood, iedereen die "ja" tegen het leven zei, werd door hen uitgekreten 
voor communist en pro~Russisch. De zwarte handelaars, die van de inflatie pro
fiteerden, zaten overal tussen en voerden een fluistercampagne. In deze fluister
campagne was ijver, optimisme en activiteit synoniem met ,.bolsjewisme". Deze 
groepen waren de .erfgenamen van de Horthy~Kállay mensen. Zij waren evenmin 
realist als Kállay dat was. Kallay en Horthy hielden niet met de oorlog op, zelfs 
toen zij voelden dat Hitler aan het verliezen was, omdat zij geloofden dat de 
Russen een afzonderlijke vrede zouden sluiten wanneer ze de Poolse grenzen 
zouden bereiken, of dat de Westelijke Geallieerden vrede zouden sluiten met 
Hitier en Rusland zouden aanvallen. De reizen van kardinaal Spellman en de 
bekendmakingen van de reactionaire Londense Polen of de perscampagne van 
de Hearstkranten owrtuigden Kállay en zijn vrienden, dat er nog hoop was 
voor hun régime. Dat de Russen Hongarije niet zouden bereiken, dat Hongarije 
niet bevrijd zou worden van het bewind der grote Heren. Na de bevrijding ge
bruikte deze fantasierijke "oppositie tegen het herstel" iedere gebeurtenis in het 
Westen als een hoopgevend teken voor hun eigen zaak. 

Wij hebben u verteld hoe gedurende de Spaanse burgeroorlog onze Hongaarse 
Nazi's stoutmoediger werden door iedere Franco~overwinning en door iedere :
nieuwe daad van de Chamberlain non~interventie comedie. Zo konden we ons 
oefenen in het beoordelen der internationale gebeurtenissen aan het gedrag van 
onze interne vijanden. Nu is het weer precies hetzelfde. De voormalige bank- en 
landheren en hun aanhanu van honderdduizenden kleine Nazi's werden zeer 
moedig telkens als een Amerikaanse politicus of een Britse rooms~katholieke ~ 
krant een anti~communistische aanval deed. Was er in het Westen door een 
gealliëerd officier een anti~semitische verklaring afgelegd, de volgende dag de
monstreerden al enkele nazi~schurken tegen de Joden. Kwam het ons niet voor 
dat het uiterst rechtse leger van generaal Anders door de Britten werd opgehou
den, het kwam de landheren als een zeker teken voor van de zo zeer gehoopte 
interventie. In sommige graafschappen trachtten zij zelfs het groot~grondbezit in 
ere te herstellen, enkel omdat enige artikelen in .. The Tablet" en enkele rede· 
voeringen tegen de Griekse linkerzijde hun moed gaven. 

Het feit, dat zovele Anglo~Amerikaanse kranten de overwinning van de Kleine 
Boeren als een verschuiving naar rechts verwelkomden, bemoedigde niet enkel 
deze saboteurs van het herstel maar beinvloedde zelfs enkele leden van de Kleine 
Boeren, die zitting hadden in het parlement. Deze parlementsleden waren opge
groeid in de atmosfeer van Horthy~Bethlen, zij behoorden tot de hoogste standen 
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waarin zoveel collaborateurs voorkwamen. Voor deze parlementsleden was het 
régime niet geheel welkom en toen een gedeelte der Westelijke pers hen foutief 
overtuigde dat het Westelijke volk een verschuiving naar de rechterzijde wenste, 
begonnen zij zich naar rechts te bewegen. 

En de rechterzijde in Hongarije riekt naar de Witte Terreur van Horthy, naar 
de volksuitbuiting van Bethlen, naar feodalisme, naar de collaboratie van Sztojai 
en naar het Nazi-fascisme van Szalási. 

En zo gebeurde het dat mijnheer Spitz in N ew Y ork een verrassing beleefde. 
Mr. Spitz is een goede democraat, een overtuigde voorstander van vrije verkie
zingen en iemand die de oppositie een kans wil geven. Hij was voldaan toen zijn 
regering pressie uitoefende ten gunste van een vrije verkiezing in Hongarije, voor 
democratie - oppositie - erbij inbegrepen. Toen kreeg hij een brief van zijn 
achterneef Mr. Spatz uit Boedapest, waarin deze hem meedeelde dat gedurende 
verscheidene voorstellingen van het Boedapester Nationale Theater anti-semi
tische demonstraties hadden plaats gevonden! Hoe kon dat? In een stad waar 
een jaar tevoren massa's Joden met machinegeweren waren doodgeschoten, een 
stad waar 150.000 Joden naar de gaskamers waren gebracht en vermoord, in 
deze stad waren anti-semitische demonstraties? 

Ja. De oppositie was aan het werk. 
Wij hebben geleerd dat anti-semitisme een der eerste tekenen is van het fas

cistisch gevaar. Onze politie sloeg op de demonstranten los. Het resultaat was 
dat een van die fijne en vriendelijke leden der Gealliëerde Controle-commissie de 
volgende dag werd uitgenodigd om bij graaf Z. op visite te komen, deze char
mante aristocraat die zo onberispelijk Engels spreekt heeft thuis dozijnen 
nummers van het Esquire Magazine en is werkelijk een oprecht democraat. De 
graaf was verontwaardigd. Zijn twee en twintig jaar oude zoon, zelf een goed 
democraat, lid der partij van de Kleine Boeren, was door de .,communistische" 
politie meegenomen ... Wat was er gebeurd? De jongen was naar het Nationale 
Theater gegaan en op weg naar huis werd hij gearresteerd. Afschuwelijk, vindt 
u niet? 

Dit mag u een caricatuur schijnen of een al te simplistische voorstelling van 
zaken. Maar sta er alstublieft eens bij stil en denk eens na. 

Wij, het volk, wij spreken geen Engels en Frans. Wij leven in de industriële 
voorsteden of op het platteland. De leden van de Gealliëerde Controle-commissie 
- allemaal beminnelijke en rechtschapen heren - zijn vanzelfsprekend mensen 
uit de middel- en uit de hoogste klassen. Niemand kan van hen verwachten dat 
zij in hun particuliere leven met eenvoudige arbeiders of boeren omgaan. Het is 
heel gewoon dat zij in Boedapest of Boekarest of Belgrado de Engels en Frans 
sprekende mensen uit de middelklasse en uit de aristocratie ontmoeten. Natuurlijk 
bevinden de oorlogsmisdadigers uit die klassen zich in de gevangenis. Maar de 
lichtere gevallen waren op vrije voeten. Er zijn werkelijk maar zeer weinig 
personen onder de mensen der middel- en hoogste klassen achter het z.g ... ijzeren 
gordijn" die niet ids verloren hebben door de bevrijding. Zij verloren een rijk 
betaalde positie of wat landbezit. (Na instelling van de nieuwe landwetten mocht 
iedere familie maar 40 tot 120 hectaren behouden). Er zijn er onder hen maar 
weinigen, die niet een naast of verwijderd familielid hebben of een vriend of 
gelilefde die zioh in de gevangenis of in een der Oostenrijkse kampen bevindt 
wegens pro-Nazi activiteit. (Ongeveer 100.000 mensen uit de middel- en hoogste 
klassen gaven er de voorkeur aan met de Duitse Nazi's en de massa-moordenaar 
Szalási naar Oostenrijk te gaan.) 

Maar deze mensen spreken zeer goed Frans of Engels, zij beweren oprechte 
democraten te zijn, zij hebben enkel een afkeer van .. extremisten" en communis
ten. Nu blijkt het een feit te zijn dat enkele W estertingen spreken en doen alsof 
deze oorlog zowel tegen het nazidom als tegen het communisme ging. Wij achter 
het .,ijzeren gordijn" zagen dat de communisten de leiding namen in de st~d 
tegen het nazidom. Communisten zijn bij ons niet impopulair, zoals ze dat ook 
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niet zijn in Frankrijk, waar zij 5 millioen stemmen kregen en daar waren helemaal 
geen Russische troepen in het land. (In tegenwoordigheid van de Russische 
troepen was in Hongarije de zo zeer verwelkomde verschuiving naar rechts 
mogelijk. die .. The Tablet" en Mr. Hearst zo hartelijk toejuichten.) 

Neen, er ligt niets verrassends in het feit dat de officieren der Westelijke Con
trole-commissie omgaan met mensen uit de middelklasse en met aristocraten. 
Degenen met meer inzicht onder ons nemen hun dat niet kwalijk want wij weten 
dat deze officieren zich niet realiseren dat hun nieuwe kennissen fascistische 
sympathieën hebben of voormalige collaborateurs zijn. Maar wij kunnen ons 
voorstellen dat zij in hun rapporten die zij naar hun vaderland zenden. beïnvloed 
worden door onze knappe, Engels sprekende voormalige Heren. 

Niettegenstaande dit alles moeten wij doorgaan met het fascisme en het anti
semitisme te bestrijden. Als wij onze landen niet zuiveren, dan zullen de anti
semitische en fascistische demonstraties veelvuldiger voorkomen en dan zouden 
wij ervan beschuldigd worden dat wij fascist zijn gebleven. In December 1945 
waren er in enkele bioscopen in Boedapest m •nsen die in hun handen klapten 
als het .. nieuws" Hitier of Horthy liet zier.. En r. t was niet .,het rode uitvaagsel" 
dat applaudisseerde. 

Een zeer ongelukkige rol werd rr in het Hongaarse politieke leven gesperld 
door Aartsbisschop Jas ph Mi 1d zen y. Rooms Kathol ek Pr..m•·· t van Hongarije. 
In een tijd dat versch dene k<J 1:- 1-- :;Ji ~ rs , nJè.md en \' rkende leden 
van het Onafhank lijkhciddront ' r n !1 <1 -l ,;)en ol d • h~sta.mde politieke 
partijen het eens \\aren oHr d.! ,lf t:.\ >nd~ nCXJdzukd'jkL 'd va'1 herziening 
van het grondbezit en voor d m x.rd,·. che ontw'kk Lng en bd, r• ff'ng der oor-
1o ,smisdadigcrs waren, lee rdc de Primaat zich tegrm al deze doelstcl/inqen. In 

--1 herderlijk schrijven voor dt> alg. mene verkicz'nJen do:.ed hij een openlijke 
aanval tegen de nieuwe landwdten. Dzze herderlijke brlcf wHd door de partij 
van de Kleine Boeren, die ver<;che'd ne kathot ke pr stcrs als le;dets en leden 
heeft, ondemocra tisch genormd eJ?, door iedere nnderc po/i,ieke partij in het land 
eveneens. 

Bij de verdediging Vé'n de feodale l:mdtoesta 'd kende de Primaat zich tegen 
vler millioen landarbe' dzrs-zonder-land om mindPr dan tienduizend individuen te 
verdedigen. Na mtrlijk werd er doo"' vnschc ·ct ::e kall.ol ekc pries'ers op qe
wczen dat de verdeling der grote feodale goederen tegen het christendom ingaat. 

Prim,, t. l\'l'ndszenthy keerde z:ch toen tegen de rechtbanken voor oorlogs
misdadigers en st~lde in een brief a.1n de Minister van Justitie voor. dat de reeds 
uitgesp"oken vonnissen niet zouden \Vorden uitgevoerd omdat de rechtbanken 

. voor oorlogsmisdadigers tegen de Christelijke gerechtigheid waren en omdat .. de 
beklaagd ·n voor hun a'·ties tegen de Joden reeds geboet hebb~>n doo hun 8 of 
9 ma<:Jnden gcvanJensl"hap." De m2nsen die verantwoord lijk waren ,·oor het 
afslachten van bijna een half m'll:oen Joden. Nazi-schurken, die hadden deel· 
genomen aan het met de bajonet neersteken van zwangere Joodse vrouwen, de 
ministers die order gaven de Joden in gaskamers te verdelgen, waren volgens de " 
Aartsbisschop ,.ru:mschoots gestraft" door hun korte gev2n::~enschap. Aartsbis· 
schop Mindszcnthy ging dan verder en beweerde dat het LdmaatschBp Vé':1 de 
Nazi- of Pijlkruisers partij geen misdaad zou zijn, waarbij hij zich dus keerde tegen 
het Internationale Gercchtsl::of van Neurenberg! 

Toen deze poging, geheel vanzelfsprekend zonder succes bleek te zijn, bood 
de Aartsbisschop aan om getuige à décharge te zijn ten gunste van een zekere 
Boedinsky, die .. Minister van Justitie" was in de Pijlkruisersregering van Szalási. 
Boedinsky was rechtstreeks verantwoordelijk voor de massamoord der 150.000 
Joden! 

Na dergelijke acties was het in het gehe-el geen verrassing meer dat Aartsbis
schop Mindszenthy door een fascistische menigte werd toegejuicht toen hij een 
~r Katholieke kerken van Boedapest verliet. De menigte riep: ,.Lang leve 
Szalási, lang leve Imrédy, lang leve Mindszenthy!" .. . Szalási en Imrédy zijn 
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sindsdien als voornaamste oorlogsmisdadigers geëxecuteerd! 
Wie is Aartsbisschop Mindszenthy? Zijn ouders behoorden tot de Duitse 

minderheid in Hongarije. Zijn eigenlijke naam is Joseph Prehm, die hij betvekkelijk 
kort geleden veranderde in het Hongaars klinkende Mindszenthy. In 1919 was 
Joseph Mindszenthy-Prehm president der "Ontwakende Hongaren" in de stad 
Zalaegerszeg. Deze anti-semitische organisatie, die gedurende de Witte Terreur 
uitmuntte in anti-semitische wreedheden maakte er aanspraak op de eerste fascis
tische partij in Europa te zijn. Mindszenthy-Prehm hield eerst op een leidende 
figuur van deze organisatie te zijn toen zelfs de gerechtshoven van het Horthy
Hongarije de Ontwakende Hongaren als de organisatoren van honderden bom
aanslagen tegen Joodse synagogen en als moordenaars van ontelbare Joden moest 
brandmerken. Toen werd de beweging der Ontwakende Hongaren door de Minis
ter van Binnenlandse Zaken verboden. Waarom werd deze voormalige fascist 
van Duitse afstamming door de Paus gekozen om Aartsbisschop van Hongarije te 
zijn? Omdat hij, na zijn Wit-Terroristische escapades, lid werd van de kleine 
Habsburgsgezinde beweging van Hongarije, welke beweging bestond uit een hand-
vol aristocraten en voormalige Habsburgse burgerlijke ambtenaren. ,.. 

De Primaat Mindszenthy was ook een der grootste landeigenaren van het land. 
Hij en de andere Aartsbisschoppen en bisschoppen bezaten 240.000 hectaren tn 
een land waar vier millioen arbeiders in het geheel geen land hadden. Op delle 
grote landgoederen werkte een landgoeddienaar gemiddeld 18 uur per dag, des 
Zondags ook, voor ongeveer een dubbeltje per dag. 

De landhervorming bedreigde deze "Dienaren des Heren" dat zij riiet langer 
"Heren der dienaren" konden zijn. Vandaar hun verzet tegen de nieuwe land
wetten en de democratie. 

De herderlijke brieven en het gedrag van de Primaat en zijn kring werden 
dienovereenkomstig door alle politieke partijen veroordeeld. 

Wat dacht het "volk" hiervan? Wat zou u er van denken als u en uw voor
vaderen duizend jaar lang naar land gehunkerd hadden, als u en uw voorvaderen 
een bestaan hadden, slechter dan het vee en dat u ineens een stukje land kreeg 
en de kans op een menswaardig bestaan en dan van de Primaat hoort, dat hij 
tegen deze landhervormingen is? 

Enkele der W estelijk'e kranten, die over de Primaat schreven als over de 
kampioen van vrijheid en democratie, schijnen te denken dat wij graag van 
honger willen sterven, dat wij er een afkeer van hebben onze eigen baas te zijn 
en dat wij liever voor andere mensen in slavernij ten onder gaan. Of denken zij 
werkelijk, dat er in Hongarije meer Bisschoppen en Aartsbisschoppen zijn dan 
landarbeiders? Want tenslotte veronderstelt men toch, dat de meerderheid voor
deel heeft van de democratie! 

Wij zouden werkelijk een misleidend beeld van de toestand geven door te veel 
belang te hechten aan de activiteit van de Aartsbisschop. Hij heeft nooit de 
Hongaarse regering erkend, die door de Grote Mogendheden, en via hen ook 
door de Verenigde Volkeren erkend is. Zijn openlijke feodale en pro-Habsburgse 
houding diende als een ander brandpunt voor de krachten der reactie. Grote 
landeigenaren die tegen de verdeling van het land waren, bankiers, die tegen de 
controle op de banken waren, mijneigenaren die tegen de nationalisatie van de 
mijnen waren, zij allen waren door geheel Europa goed bekend. Het enige ver
schil met Hongarije was dat deze landheren en bankiers zich wijs maakten dat 
Groot-Brittannië onder een Labour-regering en· op weg om de sleutel-industrieën 
te nationaliseren hen steunt tegen de linkse stromingen. De openlijke vijandigheid 
van de Primaat Mindszenthy tegenover de democratische coalitie droeg er slechts 
toe bij de bankiers en landheren te misleiden, die dachten dat behalve de W este
lijke Mogendheden, ook het Vaticaan hen zóu helpen om hun land en banken 
terug te krijgen. 

Daar waren en zijn echter subtielere middelen voor de "oppositie" om tegen 
herstel en democratische ontwikkeling te werken. Een der beste en subtielste 
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gereedschappen is het "nationalisme". 
Wij hebben u verteld dat onze "door de linkerzijde overheerste" voorlopige 

regering de betrekkingen met onze buren normaliseerde en de Transsy1vaanse 
kwestie oploste. Maar vrede en normale betrekkingen tussen de buurstaten is het 
laatste wat de "oppositie" in het Donaugebied wenst. 

Zij willen chaos en moeilijkheden en slechte verstandhoudingen omdat ...- dat 
denken zij - dit alles de Russen en het communistische en socialistische uit
vaagsel zou kwetsen. 

Dit is de wijze waarop het "nationalisme" optreedt. Nadat de nieuwe coalitie· 
regering, met een overwegende invloed van de Kleine Boeren aan de macht kwam, 
begon de "oppositie" binnen de gelederen van de Kleine Boeren bepaalde posities 
in te nemen. Graafschapsgoeverneurs, inspecteurs van politie, hoofden van depar
tementen kregen functies en begonnen met de aloude koers van het nationalisme 
in de betekenis van: een anti-Roemeense, anti-Tsjechische of anti-Joegoslavische 
houding. Langzaam werden de betrekkingen slechter. Een gedeelte van de Hon- ,
gaarse pers, beïnvloed door de "oppositie" begon chauvinistische en revisionis· 
tische slagzinnen te gebruiken. De stemming langs de grenzen werd gespannen. 
Onze Joegoslavische en Tsjechoslowaakse buren protesteerden hiertegen. Wij 
zeggen nog eens: wij zullen in staat zijn met deze oppositie af te rekenen. Wij 
willen geen enkele opschudding hebben in het Donaugebied. Wij zijn blij dat de 
vijandschap, die door de Hongaarse en Roemeense Heren tussen de twee landen 
op kunstmatige wijze in stand werd gehouden, niet meer bestaat. Wij zullen het 
niet toelaten dat die "oppositie" de Transsylvaanse kwestie weer oprakelt. Wij 
moeten dit doen uit zelfverdediging tegen sabotage, honger, oorlog en fascisme. 
Wanneer het Westen dit niet begrijpt zullen wij dat zeer spijtig vinden maar wij 
moeten doorgaan met onszelf te verdedigen. Het is mogelijk dat wij niet in staat 
zullen zijn een kleine inbreuk op de volledige etiquette van de W estelijk•e demo
cratie in vredestijd te vermijden. Maar wij hebben nog geen "vrede". Onze 
kinderen sterven van honger, onze steden moeten weer worden opgebouwd, ons 
land moet gerehabiliteerd worden, onze rijen moeten van fascisten gezuiverd 
worden. Wij moeten op deze wijze voortgaan, als we een eind willen maken aan 
de toestand dat Oostelijk Europa en de Balkan het kruitvat van Europa zijn. 
Als de Westelijke regeringen in hun Grote-Mogendheden politiek stappen doen 
die door de fascisten in Boedapest of Boekarest verkeerd worden uitgelegd, kun-
nen wij daar niets aan doen. 

* 
De winter van 1945 was nog een winter van gevaar en honger . 
Ons optimisme is het optimisme van een volk, dat enkel nog de dood ver

wachtte en tot de ontdekking kwam, dat er nog hoop om te leven bestond. De 
dood is nog zeer nabij. Wij leven bijna g•eheel van brood alleen. Het dagelijks 
broodrantsoen is 150 gram, maar zelfs dit is dikwijls niet te krijgen. Vet wordt 
geserveerd enkel voor mijnwerkers, die ondergronds werken, en voor arbeiders 
in de ijzergieteri}en. Midden december 1945 moesten alle scholen in Boedapest 
gesloten worden. In een radiotoespraak op de 14e december 1945 deelde de 
burgemeester van Boedapest p1ee, dat er een grote stijging was van miskramen, 
tengevolge van ondervoeding bij de aanstaande moeders, en een scherpz stijging 
van het sterftecijfer onder personen boven de zestig. De burgemeester zei, dat, 
ofschoon er een groot gevaar bestond voor dysenterie, tyfus en andere infectie
ziekten, de ziekenhuizen misschien gesloten moesten worden bij gebrek aan medi
camenten en brandstof, waardpor men de patiënten aan hun lot zou moeten over
laten. Voor burgerlijk gebruik is er geen brandstof te krijgen. De ondervoede en 
zieke mensen bevriezen in huizen zonder ramen. 

Pasen 1946. Er zijn meer dan 200.000 wezen in het land, alleen al in Boedapest 
40.000, waaraan de autoriteiten geen voldoende voedsel en onderdak kunnen 
verschaffen. 
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Hoe voelen we ons dus? Zoals een leger dat een lange en bloedige strijd voert, 
terwijl we duizenden en duizenden dood naast ons zien neervallen, maar in de 
overtuiging dat de overwinning ons zal zijn. Deze overwinning zal in het begin 
heel bescheiden zijn. Voedsel en onderdak voor iedereen. Wij moeten deze over~ 
winning bespoedigen, wij moeten ons niet overgeven aan lethargie en wanhoop 
bij het zien van stervende aanstaande moeders en kinderen. Wij moeten met 
werken doorgaan om de dood te verslaan. 

Hongarije is .. onze huishouding" nu. Wij willen haar weer normaal laten 
werken. In de afgelopen dertig jaren was .,deze huishouding" van ons tweemaal 
gedeeltelijk verwoest omdat reactionairen en fascisten ons regeerden en ons 
dreven in aanvallende oorlogen. Als· een zeer noodzakelijke veiligheidsmaatregel 
gaan we ons ontdoen van reactionairen en fascisten en gaan wij verder ons land 
opbouwen. Wij zijn er zeker van dat wij zonder interne sabotage en interventie 
van buiten af in staat zullen zijn een Hongarije op te bouwen, dat uit het duister 
het licht teg,emoet gaat. 

G.P.HORVATH 
(Vert. Ben Ligtenberg, Uitg. J. van Campen, cursiveringen van Horvath.) 
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DE INHOUD VAN ONZE c·uLTUUR 

In het Sowjet-tijdschrift "Vraagstukken van de geschiedenis" nr 4 werd ver
leden jaar een discussie gevoerd over de historische inhoud van de woorden 
"volk" en ,.volksmassa's''. De conclusie van A. P. Boetenko, dat de delen van 
de bevolking, die men tot het volk moet rekenen, anders zijn in verschillende 
stadia en situaties, ligt op het eerste gezicht voor cle hand. Toch is dit niet het 
geval, want waar hij tegen op komt is de opvatting dat het volk, dat de geschie
denis maakt, alleen zou bestaan uit de werkende massa's, of, nog beperkter, 
alleen uit degeneh die produktief ·werk doen. Wanneer men wil uitmaken of 
een bepaald deel van de bevolking op een tijdstip van de geschiedenis tot he(t 
volk gerekend kan worden, zegt hij, dan moet men onderzoeken of "dit ~cl 
objectief belang heeft bij een verdergaande on·twikkeling van de maatschappij en 
of het in staat is deze te bevorderen". 

Dit is vooral verhelderend voor begrippen zoals geschiedenis (waar en door 
wie?) en cultuur (door en voor wie?). Vroeger kwam men immers tot paradoxen 
als de volgende: Spinoza is een woordvoerder van de regentenklasse, dus be
hoort hij niet onze cultuur (is hij niet onze grootste filosoof), óf: hij is een grote 
filosoof, dus is hij een woordvoerder van de kleine ambachtsman en in essentie 
tegen de regenten. Paradox nr. 2: Beschaving is een maatschappelijk verschijnsel. 
Wat is maatschappelijl~er dan de klassestrijd? Dus de beschaving is het voor
beeldigst waar en wanneer deze het hevigste gewoed heeft. ,_ Een typisch 
"westers" idee, dat bij voorbaat de beschaving in landen met een primitieve 
klasseloze maatschappij en die met eeuwenlange feodale maatschappijen uitsluit. 
Op ons eigen land toegepast krijgen wij een uitspraak zoals die van de Romeins, 
in ,.Erflaters",*) die "het regentendom" het sociale bed noemen "waarin de 
Nederlandse beschaving is ontkiemd en waarin zij nog altijd wortelt". (p. 38) 

De waarde van het nieuwe criterium, aan de orde gestoeld door A. P. Boetenko, 
springt ook in het oog bij elk debat over het eigen karakter van de communis
tische partijen in de verschillende landen, beslissend voor de eigen weg naar 
het socialisme. De gedachten, gevoelens en tradities, die de ervaringen van de 
volken samenvatten, vormen immers de cultuur: Onze weg naar het socialisme 
hangt ten nauwste samen met deze ervaringen van het Nederlandse volk. 

Daarom is de inhoud van onze cultuur van grote betekenis voor het toekom
stige werk van onze partij, waarbij we niet moeten vergeten dat de ervaringen 
van de Franse Revolutie en de Oktoberrevolutie eveneens tot de cultuur van alle 
moderne volken behoren. Waar het in dit artikel om gaat is echter, na te gaan 
in hoeverre bijzondere factoren in het geheel van onze cultuur een rol spelen, 
naast de algemene maatschappelijke tegenstellingen, die het produktieproces en 
ook de ideeën in alle kapitalistische landen op ongeveer dezelfde wijze be
heersen. De vernederlandsing van de partij, wat haar propaganda aangaat, hangt 
in de eerste plaatfl af van het bizondere, niet van het algemene karakter van de 
kapitalistische beschaving. 

* 
In tegenstelling tot verschillende schrijvers die onze cultuur, als een burgerlijke 

cultuur, uitsluitend willen koppelen aan het ontstaan van de natie, en dan liefst 

* Terwijl dit werk in zijn geheel juist veel voor een beter begrip van de eigen 
cultuur gedaan heeft. 
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aan de voltooiing daarvan in de gouden eeuw, verlegt J. · J. Mak*)· het begin 
van de "moderne" denkbeelden naar een vroeger tijdperk. Trouwens, ook als 
men vasthoudt aan de directe parallel tussen produktieverhoudingen en bescha~ 
vingsvormen kan. men tot de conclusie komen dat de burgerlijke maatschappij 
veel dieper wortelt in het feodalisme dan men gewoonlijk aanneemt. Heel lang 
moeten beide vormen van produktieverhoudingen naast elkaar bestaan hebben. 

Bet begin van deze gemengde maatschappij~ en beschavingsvormen in de 12e 
eeuw zijn volgens Mak kenmerkend voor de Westeuropese beschaving. Voor 
Nederland was niet in de eerste plaats het rationalisme typerend, zoals men 
zou verwachten wanneer men alleen kijkt naar het latere calvinisme, ·maar de 
humanistische mystiek van twee eeuwen vroeger: Ruusbroec, Geert Groote, 
Thomas van Kempen, die geloof (of gevoel) en rede met elkaàr verbonden. 
"Hun huwelijk gaf het aanzijn aan de twijfel," schrijft Mak, .,zonder welke wij 
niet kunnen leven. De twijfel, die ontbindt en doodt is voor ons de schepper 
en instandhouder der beschaving." En verder schrijft hij over het geloof ert de 
rede: "De keerzijde van deze uit subjectivisme en individualisme geboren kriti:~ 
sche instelling is echter het gevaar van versplintering". Na tuurlijk kunnen wij 
hieraan toevoegen dat dit individualisme zijn maatschappelijke oorsprong vond 
in het ontstaan van de geldhuishouding. Maar dit doet aan de redenering 
niets af. 

Het is duidelijk dat onze eeuwenlange oefeningen op het ·gebied van de in~ 
dividuele kritiek ons bizonder bedreven hebben gemaakt in het ontdekken van 
pogingen tot geestelijke tirannie, of wat wij daarvoor aanzien, en ook in · ge~ 
neigdheid tot de sekte, een verschijnsel dat men nergens anders in zo g-rote mate 
aantreft. 

De nieuwe kijk op de inhoud van het woord volk· en volksmassa's verschaft 
ons nu een verklaring voor het feit, dat allerlei moderne culturele verschijnselen 
eerder· een ontwikkelingslijn van de middeleeuwen of van een nog ouder klasse~ 
loos tijdperk voortz,etten, dan die van de burgerij, zonder dat men deze daarom 
reactionair, decadent of amerikanistisch behoeft te noemen. Er is al te veel ge
werkt met het begrip van een rechtlijnige ontwikkeling, gepaard aan de stelsel
matige verbetering van de produktiemiddelen. De schoonheid van middeleeuwse 
kunst, middele,euwse levenswijsheid en vermogen om van het leven te genieten, 
gedragen door andere lagen van de bevolking dan de later heersende burgerij, 
staan niet achter bij die van het Kapitalisme, eerder andersom. 

Voor vele historici, ook marxisten, is dit een dilemma. Zij kunnen deze feiten 
alleen verklaren door afstand te doen van de idee van vooruitgang, dat sl!nds 
het einde van de 18de eeuw ons historisch denken b~heerst. En toch is dit niet 
nodig. De technische ontwikkeling neemt inde<rdaad voortdurend toe, de maat~ 
schappelijke beheersing van de produktie en de mogelijkheid om tot het socialisme 
over te gaan evene-ens; de inhoud van onze cultuur bestaat echter uit meer 
factoren, di>e niet parallel hoeven te lopen met de technische en economische 
ontwikkeling omdat ze van zedelijke aard zijn en de verhouding van mens tot 
mens, van mens tot het heelal betreff.en. De liefde van mens tot mens, in de 
mystiek van de middeleeuwen, was b.v. een rijkere bron van cultuur dan de 
vervreemding van de mens in de begintijd van het industrialisme, terwijl <ie 
beheersing van de natuur door de mens, vooral gezien in het perspectief· van 
een socialistische of communistische toekomst, op haar beurt weer het aanschijn 
gaf aan een culturele opleving in de industriële landen. De verhouding van mens 
tot mens en de verhouding van mens tot het heelal of tot de mensheid, en nie!t: 

*) J. J. Mak: De geboorte der moderne westerse beschaving, 1955. 
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de klasseverhoudingen, zijn bepalend voor de hoogte en rijkdom van een ge
geven cultuur. 

Ook in dit licht moet men onze huidige cultuur bezien, om te voorkomen dat 
er een scheiding ontstaat tussen onze wensen en doeleinden op cultureel gebied, 
en die van de meeste culturele werkers. Wij moeten meer dan tot dusver voor 
hun materiële belangen opkomen, en minder dan tot dusver voor hen trachten 
uit te maken wat de inhoud van hun cultuur behoort te zijn. Zelfs een radicale 
verandering van de maatschappelijke verhoudingen, zoals in de Sowjet-Unie, kan 
immers niet tot een hoogtepunt van kunst en wetenschappen leiden, voordat de 
gehele achterstand op theoretisch, technisch en artistiek gebied t.a.v. andere 
landen is ingehaald. · 

Overschatting doeltreffendheid van rationalisme 
"Veel partijgenoten," zegt Mao Tse-toeng, "gedragen zich zelfgenoegzaam 

tegenover de niet-partijgenoten. Zij zijn geneigd op hen neer te zien en hen 
geringschattend te bejegenen, en zij tonen hun geen respect en geen waardering 
voor hun goede eigenschappen. Dit is juist een sektarische tendens." (Verz. 
werken IV, Eng. uitg. p. 32/43.) 

De overschatting van de theorie, van de rede, door de moderne mens (die· hij 
dan ook vaak met behulp van ,.onredelijke" middelen tracht te ontlopen) zou 
de oorsprong kunnen zijn van deze zelfgenoegzaamheid. 

Men kan hierop tegenwerpen, dat Mao helemaal niet de bedoeling he-eft de 
Chinese communisten in de leer te doen gaan bij Confucius, of om een of andere 
godsdienstige leer hoger te stellen dan de marxistische wetenschap. Dat is waar. 
Maar Mao beroept zich vaak op Confucius, hij haalt veel aan uit de klassieken, 
zonder hen met het feodalisme te vereenzelvigen. Hij put uit een tijdperk van 
de voorburgerlijke cultuur, dat in China veel langer heeft geduurd dan bij ons, 
maar dat ook wij niet kunnen verwaarlozen als wij de gevoelsinhoud van onze 
cultuur willen begrijpen. 

In dit tijdperk waren de levensvormen eenvoudiger en de ideeën over goed 
en kwaad, die zich als vanouds betrokken op de gemeenschap, eveneens. Wie 
zich voor de gemeenschap .- of "voor God", wat hetzelfde betekende .- op
offerde, was goed, wie haar bestreed was slecht. Het is een eenvoudige moraal, 
die men nog dikwijls zal aantreffen onder alle onderdrukte bevolkingslagen of 
volken, en het is tegelijk de enige levende, tot grote daden inspirerende moraal. 

Bij de communisten staat de nog in hen levende gemeenschapsmoraal niet in 
tegenstelling tot de proletarische moraal, ze vallen samen. Elke andere moraal is 
kunstmatig. Wie dit beseft en weet weer te geven, zoals Gorter in zijn gedichten 
heeft gedaan, levert een belangrijke bijdrage tot de strijd voor het sociaJisme, 
zelfs al was hij in ande11e opzichten dogmatisch. Wie dit niet beseft, en zich 
uitsluitend bepaalt tot de theorie, is eerder dan anderen geneigd tot sektarisme. 

De inhoud van onze cultuur bestrijkt qe volledige mens, niet allèèn zijn klasse
karakter. (Maar wie het klassekarakter van de mens niet ziet, begrijpt ook niet 
de inhoud van onze cultuur en de volledige mens. M.a.w.: wie zich niet op het 
standpunt van de arbeidersklasse stelt, de klasse die alleen leiding kan geven 
aan de maatschappelijke omvorming naar een hogere orde, en die dus ,.de toe
komst in zich draagt", wordt daardoor zo belemmerd in zijn intellectuele activiteit, 
zo bekrompen van uitzicht, dat hij wel moèt afglijden tot fatalisme, verouderde 
denkbeelden en een dodelijk cultuurpessimisme. In dit geval heeft de volledige 
mens, met verleden, heden en toekomst, geen betekenis voor hem.) En wij kunnen 
niet "Nederlandser" zijn dan door deze cultuur voort te zetten. 
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Niet alleen in ons land, in alle landen constateert men een verdieping en ver~ 
breding van de visie van het communisme. In Rusland schreef Kalinin zijn klas~ 
sieke werk ,.Communistische opvoeding" en streed Makarenko, die uitging van 
een onvoorwaardelijk respect voor de mens, tegen dogmatici en bureaucraten. 
In een Italiaanse cel schiep het .,brein dat men voor eeuwig het denken wi[de 
beletten", Antonio Gramsci, *) een van de bewonderenswaardigste werken van 
Italië, die nu, na hun verschijnen in de moedertaal, als ,.Verzamelde werken" 
in het Frans worden uitgegeven. 

De inhoud van de Nederlandse cultuur vertoont, v~af de reactie op de 
scholastiek in de late middeleeuwen (Ruusbroec) een voortdurend verd~rgaan 
in de richting van het humanisme, de liefde tot de mens als individu, als vrij en 
zelfstandig wezen. In welk ander land dan in Nederland had een godsdienstige 
voorganger in de 14e eeuw de volgende raad aan zijn leerlingen kunnen geven: 
.. Slaap goed .- zeven à acht uur. Eet genoeg. Overspan je niet. Keur je fouten 
af zonder je er door te laten beangstigen. Verdiep je niet in de duivelse fanta~ 
sieën die zich aan je opdringen. Tracht niet ze te ontleden om ze aan je biecht~ 
vader te kunnen omschrijven, biecht ze dan maar liever niet. Wie met pek omgaat 
wordt er mee besmeerd." (Geert Groote, aangehaald door prof. en mevr. Romein 
in .,De erflaters van onze beschaving".) 

Daarom is het zo belangrijk dat wij ons in de resolutie van het laatste congres 
uitspreken voor de rechten van de mens: 

· .,In het algemeen en onder alle omstandigheden, nu en in de toekomst, 
verklaart zij (de CPN) zich voor de volledige ontplooiing en handhaving 
van de rechten van de mens." 

iLange eeuwen van worsteling tegen de natuur en tegen elkaar hebben de 
mensen hun rechten geg·even, in het ene land meer dan in het andere. Wij leven 
in een land, dat in dit opzicht de oudste geschiedenis heeft en de sterkste tradities. 

Marxisme geen recept 
Wij zijn een marxistische partij, d.w.z. dat wij uitgaan van bepaalde maat~ 

schappelijke beginselen, waar wij niet van afwijken. Maar het marxisme is geen 
recept, dat in zichzelf voldoende is om bepaalde problemen op te lossen. Op deze 
wijze toegepast, komt men tot vreemde en onvruchtbare opvattingen, waarvan 
op het ogenbli:k die van Stalin ovzr de onvermijdelijke verscherping van de 
klassetegenstellingen, ook onder het socialisme, de bekendste is. De besluiten van 
het 20ste Congres van de C.P.S.U. betekenen in hoofdzaak een eerste afrekening 
met szktarische en dogmatische tendenzen uit de voorafgaande periode. 

Elke theorie kan dogmatisch worden toegepast, voor het marxisme echter is 
dogmatiek gevaarlijker omdat het de leidende theorie is van de enige grote 
werddbeweging uit onze tijd en de gevolgen daarom verder doordringen dan_ bij 
die van andere theorieën. Wij dienen dus voortdurend onze gebreken te onder
zoeken, zonder ons daarvan te distanciëren, om beter vooruit te kunnen gaan. 

Wat is de bron van de dogmatiek, die in de afgelopen periode tot vergissingen 

*) Antonio Gramsci, geboren in 1891, oprichter, met Togliatti e.a., van de Ita
liaanse Communistische Partij in 1921, lid van het parlement in 1924, kort daarop 
secretaris van de illegale communistische partij, op 8 nov. 1926 ge!lirresteero, door 
een Speciale Rechtbank veroordeeld tot 20 jaar gevangenschap, waarbij de officier 
van justitie het tribunaal opriEp .,dit b:--ein voor de komende 20 jaar te verhinderen 
om te werken", in 1937 in de gevangenis gestorven. In zijn cel schreef hij in meer 
dan 3000 pag. een diepgaande analyse van de Italiaanse maatschappij en ge
schiedenis. Na het lezen van dit werk stelde Croce, de bekende liberale filosoof, 
Gramsci op één lijn met Thomas van Kempen en Giordano Bruno. 
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heeft geleid? Ik geloof dat niemand dit vraagstuk beter heeft gesteld dan Gramsci, 
toen hij over de opvattingen ten aanzien van Unkse of rechtse ,.afwijkingen'' 
schreef: 

"Men moet de orthodoxie (hier gelijk te stellen met dogmatiek - S.P.) 
niet zoeken in een of andere tendens, die dOCIIr stromingen van. buiten 
met de oorspronkelijke leer wordt verbonden, maar in de opvatting dat 
het marxisme 'in zich zelf' alle fundamentele elementen bezit om niet alleen 
een volledige wereldbeschouwing op te bouwen, een gehele filosofie en een 
theorie van de ,ratuurwetenschappen, maar ook om een integrale prak
tische organisatie van de maatschappij in het leven te roepen; m.a.w. om 
een totale, volledige beschaving te worden.'' (A. Gramsci, verz. werken, 
aangehaald in Marxist Quarterly, okt. '56) 

Volgens Gramsci zit het gevaar niet in de afwijkingen van de theorie, die zi}n 
er ook en die kunnen heel verkeerd en schadelijk zijn, het gevaar zit in de ver~ 
onderstelling dat men uit het marxisme zelf een hele beschaving, wetenschap 
enz. kan opbouwen. 

In dit licht moet men ook de huidige discussie in de Volksrepubliek China 
zren, die begonnen is met de uitspraak van Loe Ting~ji, directeur van de afdeling 
propaganda van het Centraal~Comité van de Chinese Communistische Partij, op 
13 juni 1956: ,.Laat bloemen van velerlei soorten tot bloei komen, laat denk~ 
richtingen van verschillende scholen zich met elkander meten", in september j.l. 
door de schrijver Koe Mo~jo nog versterkt weergegeven in de woorden: .. In ons 
land zullen denkrichtingen van verschillende scholen zich met elkander meten. 
niet alleen vandaag, maar ook morgen. Geen school zal geacht worden bovenaan 
te staan. Een vrije discussie zal zich steeds voortzetten." 

Deze waarschuwingen zijn voor ons, in Europa, buitengewoon actueel. Met 
de wijsheid van een zeer oude beschaving licht een redactioneel artikel in 
People's Daily, Peking, van 21 juli het gezegde van Loe Ting~ji praktisch toe: 

"Onze kennis is altijd door historische omstandigheden beperkt; dit 
geldt <voor alle tijden, zelfs voor het tijdperk van het communisme. Een 
marxist kan zich volkomen bevrijden van klassevooroordelen, maar niet 
van de beperkingen dfe uit andere omstandigheden voortkomen. De dingen 
zijn niet zo eenvoudig als sommigen graag zouden denken, diegenen b.v. die 
menen dat je, wanneer je eenmaal weet dat de stoffelijke wereld primair 
is en het bewustzijn secondair, nooit meer idealistische' fouten zal maken, 
of degenen die denken dat het idealisme onmiddellijk van de baan zal zijn 
zodra de mensheid de communistische maatschappij betreedt." 

Praktische konsekwenties . 

Zo komen we tot de conclusie dat de .. vernlderlandsing" van onze partij on
verbrekelijk verbonden is met de inhoud van de cultuur in de gehele wereld, 
ook eh vooral met de verrijking van de menselijke ervaring in de socialistische 
landen, maar dat wij ons deze alleen eigen kunnen maken wanneer wij de bizon~ 
d~J"e geschiedenis van de Nederlandse samenleving tot uitgangspunt nemen. 
Zonder een kritische herwaardering van bestaande ideeën, zoals op het ogenblik 
in de Sowjet~Unie gaande is,*} komt ook in de politiek geen scheppend werk 

*) OVer dit proces brengen de nummers 1 en 4, 1956, van Partinaja Zjizn (Partij
leven) interessante bizonderheden. Nr. 1 bericht dat degenen die in een comité een 
a.iWijkende mening hebben IV8Jt die van de meerderheid, op de algemene vergade
ringen het recht zullen krijgen hun afwijkende mening te verdedigen, zelfs nadat 
er een besluit genomen is, en dat zij naast de moties van de meerderheid andere 
moties kWlllen indienen. 
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tot stand; maar zonder begrip en kennis van die ideeën, toestanden en tradities 
is de kritiek "blind". Het marxisme is niets "in zich zelf"; maar zonder en buiten 
het marxisme is geen verni-euwing mogelijk, materiëel of filosofisch. 

In de praktijk ligt het vraagstuk van het eigen karakter van de Nederlandse 
partij, het doorbreken van het sektarisme, in de eerste plaats vóór ons als een 
cultureel vraagstuk, het vraagstuk van de intellectuelen. Het zijn de intellectuelen, 
die wij moeten overtuigen van het ondogmatische karakter van onze partij, zodat 
de voornaamste belemmering weggenomen wordt voor een bredere samenwer~ 
king tussen de intellectuelen en de arbeidersklasse. Wij moeten hun ~rtellen, 
zoals Gramsci deed, dat het marxisme "er niet op uit is de 'gewone mensen' te 
steunen in hun primitieve filosofie van het gezond verstand. - Als het aandringt 
op contact tussen de intellectuelen en het yewone volk, dan doet het dit niet om 
de wetenschappelijke activiteit te b e p e r k e n en de eenheid op het lage peil 
van de massa's te houden, maar juist om een intellectueel-moreel bloc te vormen, 
dat de intellectuele vooruitgang van de massa's en niet alleen die van enkele 
groepen intellectuelen politiek mogelijk maakt." 

Wij hoeven niet van de meeste eerlijke, integere intellectuelen te verwachten 
dat zij lid van onze partij zullen worden, in een situatie die altijd weer kan om~ 
slaan in een koude oorlog; wij kunnen wè1 van hen verwachten dat zij de partij 
van de arbeidersklasse zullen steunen bij de verbreding en vernieuwing van de 
cultuur, op weg naar de verbreding en vernieuwing van de maatschappij, mits wij 
hen niet afschrikken met frazen over kosmopolitisme, socialistisch realisme en 
andere artistieke en filosofische ideeën, die met onze eigen culturele tradities 
niets te maken hebben, en die de indruk wekken dat wij een Russische en niet 
een Nederlands maatschappelijk bestel nastreven. 

Wij zullen, om deze samenwerking te bereiken, veel meer initiatief aan de 
dag moeten leggen, zonder formalisme of conservatisme. Formeel hebben wij 
gelijk, wanneer we zeggen: niemand belet hen om met ons samen te werken:. 
Maar dit is hetzelfde formalisme, dat Lenin bestreed, toen het om de rechten 
van de naties binnen de Uni·e ging in 1922: 

.. Ik heb al eens in mijn werken over het nationale vraagstuk geschreven 
dat een abstracte wijze van het nationale vraagstuk te stellen in het al
gemeen niet deugt. Men moet onderscheid maken tussen het nationalisme 
van een onderdrukkende natie en dat van een onderdrukte natie, het na
tionalisme van een grote natie en dat van een kleine natie. 

Ten opzichte rvan het tweede soort nationalisme hebben wij, de burgers 
van de grote natie, ons bijna altijd in de historische praktijk schuldig ge
maakt aan talloze gewelddaden, en erger dan dat: zonder het zelf op te 
merken gaan wij voort een ontelbaar aantal gewelddaden en beledigingen 
te plegen ... 

Om deze reden moet het internationalisme van een onderdrukkende of 
z.g. "grote" natie (hoewel ze alleen .groot is in geweld, in de betekenis 
dat een potentaat groot is) niet alleen bestaan uit de toepassing van een 

·"formele gelijkheid tussen de naties, maar uit een zodanige ongelijkheid, dat 
de ongelijkheid die in de praktijk ontstaat, van de kant van de onder
drukkende natie, de grote natie, wordt gecompenseerd. Wie dit niet be
grepen heeft, heeft dë werkelijk-proletarische opvatting v:an het nationale 
vraagstuk niet begrepen, hij he.eft een in wezen kleinburgerlijk standpunt 
behouden en kan daarom niet nalaten voortdurend af .te glijden naar het 
burgerlijke standpunt. 

Wat.is belangrijk voor een proletariër? Voor een proletariër is het niet 
alleen belangrijk maar onmisbaar, om het maximum aan vertrouwen van 
de volken van andere nationaliteiten te winnen, in de proletarische klasse
strijd. Wat moeten wij doen om dit te bereiken? Alleen formele gelijkheid 
is niet voldoende om dit te bereiken. 

-721 

I 
'i 

'I 



... niets belemmert de ontwikkeling en de versterking van de proletarische 
klasse-solidariteit zo erg als nationaal onrecht, en de beledigde niet
Russen zijn in niets zo gevoelig als in de kwestie van de gelijkheid en de 
schending van deze gelijkheid (zelfs wanneer dit alleen door onoplettend
heid of bij wijze van grap gebeurt) door hun proletarische kameraden. 
Daarom is het in dit geval beter te overdrijven in de richting van te veel 
concessies en mildheid ten opzichte van de nationale minderheden, dan 
andersom." (Uit brieven van Lenin aan het Centraal-Comité van de 
C.P.S.U. in 1922, gepubliceerd in Kommuni$t nr. 9, 1956.) 

M.tn zou hier aan toe kunnen voegen, dat ook het begrip vrijheid een 
àndere inhoud heeft voor naties die vroeger voor hun vrijheid gevochten hebben, 
en voor naties die nooit onderdrukt zijn geweest. 

Het is duidelijk dat Lenin veel fouten heeft voorzien, die op de meest verJ 
schillende gebieden uit formalisme of dogmatiek kunnen voortkomen. Ook op 
het gebied van de cultuur zei hij immers al: "Wij moeten de hele cultuur nemen, 
die het kapitalisme heeft achtergelaten, en daarmee het socialisme opbouwen. 
Wij moeten de hele wetenschap, de techniek, alle vormen van kennis en van 
de kunst nemen. Zonder dit kunnen wij het leven van de communistische maat
schappij niet opbouwen." (Rede op een vergadering in Petrograd over "De 
successen en moeilijkheden van de macht van de Sowjets"*). 

Wij kunnen in onze omstandigheden het vraagstuk van het socialisme niet 
stellen. Maar we zullen het eens moeten stellen, en dan is alles wat wij nu doen 
niet plotseling uitgewist. Integendeel, hoe meer krachten wij verzamelen, hoe 
meer voorbereidend werk wij verzetten, des te sneller en vruchtbaarder zal de 
ontwikkeling naar een socialistisch Nederland plaatsvinden. 

Oktober 1956 SONJA PRINS 

WILLINK GEEN REALIST 

Tentoonstelling van werken van A. C. Willink 
9 november tot 7 december in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam. 

A. C. Willink (geh. 1900), die op jeugdige leeftijd zich re'eds aangetrokken 
voelde tot de beeldende kunst, breekt in 1920 zijn ingenieursstudie af en gaat 
naar :8erlijn (bij Balutchek) om zich daar te bekwamen in de schilderkunst. 

In die jaren was Berlijn nog een belangrijk k).tnstcentrum, waar verschillende 
stromingen ontstonden en verschillende invloeden elkaar ontmoetten, een aan
trekkelijk oord voor een jong kunstenaar dus. Willink onderging daar vooral de 
invloed van de Ecole de Paris, welke het best strookte met zijn voorliefde voor 
zakelijkheid en zijn koele ingesteldheid. 

Kennelijk kon dit cubisme (in de architectuur verkreeg het de naam van de 
"Nieuwe Zakelijkheid") Willink op den duur niet bevredigen. 

Hij spreekt dan ook in een essay, dat na de oorlog uitkwam ("De schilderkunst 
in een kritisch stadium") zijn teleurstelling uit over een doodgelopen avant-garde. 
Deze vergissing van Willink berust eerder op zijn persoonlijke ingesteldbeid ten 
opzichte van een absoluut niet verwerken van het maatschappelijk gebeuren, dan 
op de realiteit. Want immers één der hoofdpersonen van de Ecole de Paris, 

*) W. l. Lenin, Russ. uitg. i. Verz. Werken, 4e dr., deel 29, p. 52. 
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Fernand Léger, wist dit cubisme op zeer bevredigende wijze te verwerken, vooral 
in zijn laatste schilderijen. 

Willink in elk geval kon dat niet, hij zocht andere wegen evenals zijn geest
verwanten Pijke Koch en Raoul Hynckes. 

Terz·elfdertijd deden zich ernstige crisisverschijnselen voor en doemde het 
fascisme dreigend op om tenslotte in een aantal landen zich van de macht 
meester te maken. De greep van het fascisme, de daaruit voortvloeiende bar
barij en de enorme angstgevoelens die deze hele gang van zaken opriep, schiepen 
de sfeer waarin ,.het nieuwe" ontstond. Het nieuwe heette ,.magisch realisme", 
een stijl en ingesteldheid, welke voor Willink nog steeds geldend zijn, getuige zijn 
na-oorlogse werken die op bovengenoemde expositie te bezichtigen zijn. 

De indruk, die men van zijn werk ontvangt is er een van grenzenloze beklem
mende leegte en heimweé naar het verleden. 

Deze opvatting komt het sterkst tot uiting in zijn <verbeeldingen van Griekse 
beelden, aangevreten door de tand des tijds, opgenomen in verlaten ruïnes van 
tempels en terrassen of eenzame landschappen. 

* 
Willink wil de schildertechniek en de preciese weergave van het detail weer 

in ere herstellen. Hij zocht dus in tegengestelde richting, door al datgene weer 
op te nemen dat door de modernismen geen of weinig belangstelling meer hadt. 
En hij kwam, aldus zoekende, terecht bij onze 17 e eeuwers, die zoals bekend 
uitmuntende vaklieden waren. 

Echter niet de techniek van Rembrandt of Frans Hals had zijn belangstelling, 
maar de 17 e eeuwse gladschilders, die op hun beurt de Italianen imiteerden. 

Overigens is het verschil met de gladschilders van vroeger tijden en Willink, 
dat de eersten uit een grote liefde en belangstelling voor de natuur en het goede 
leven detailleerden. 

Bij Willink is het een heel ander geval. hij detailleert om de beklemmende 
sfeer meer diepte en stoffelijkheid te geven. Ook het overvloedig gebruik van 
perspectief op vaak hinderlijke wijze en de soms fotografische belichting dienen 
een zelfde doel. De klassieke orde en harmonie worden door Willink nage
streefd, althans uiterlijk, als hij zijn heimwee naar het verleden tot gelding brengt. 
Niet echter door een doelbewuste keuze en vereenvoudiging, die harmonie en 
orde kan scheppen en toevalligheden schuwt. Het weer invoeren van een ver
halend element draagt ook bij tot de beklemmende sfeer. 

Zijn serie van dieren, zoals het schilderij ,.Lama's in de tuin van V ersailles", 
ademen ook weer een beangsti9'ende sfeer uit. Immers lama's vormen geen een
heid met een Frans paleis, waarbij men eerder mensen of een uitbundige natuur 
zou verwachten. Ook onderling vormen de twee dieren geen eenheid, zij kijken 
langs elkaar heen. M.et de personen, die Willink portretteerde, krijgt men geen 
contact, zij staren in het luchtledige. 

In zijn verbeeldingen van dode steden, waarbij architecturen worden gebruikt 
die we juist van levende steden kennen, wordt een aspect van krankzinnige 
verlatenheid opgeroepen, alsof bv. de hele bevolking van Amsterdam plotseling 
gestorven is. 

De sfeer, die Willink met zijn werk oproept, zijn geestesgesteldheid, zijn 
onderwerpen zijn reactionair. Het realisme van Willink bestaat uitsluitend daarin, 
dat hij zijn bedoelingen op een bizonder herkenbare wijze weet te realiseren. 

Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk realisme, of beter gezegd naturalisme, 
niets uitstaande heeft met wat men zelfs in de wijdste zin des woords onder 
realisme zou willen verstaan. 

e.v. 
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OVER HET SCHONE EN HETWARE 

Een bundel Chinese gedichten. 1 ) Verzen over de vluchtigheid van het leven, 
bloemen en vogds, zinsverrukkingen, vervulde en onvervulde liefde, het verdriet 
bij de dood van een kind. Felle klachten over de plaag van de oorlog, de uit
plundering van het volk door de heersers, die van geen grenzen weten. en 
dichterlijke dromen van een gelukkiger leven in een land zonder heersers. Een 
stroom van prachtige, indringende bedden, waarin we, o wonder, onszelf her
kennen en die onze diepste gevoelens vertolken. Beelden en verzen, die vandaag 
één van óns volk niet treffender had kunnen neerschrijven. Diep ontroerd en 
dankbaar jegens degene, die het ons mogelijk maakte in onze taal hiervan kennis 
te nemen, leggen we de bundel weg. 

Is het geen wonder, dat verzen van duizenden jaren geleden, uit een land 
zover weg, uit een maatschappij zo anders dan de onze en van een volk behorend 
tot een ander ras, ons zo aan kunnen spreken? Is hier nu op een onvergankelijke 
wijze het eeuwig menselijke vertolkt? Voor hen die niet willen blijven staan bij 
de schoonheidsontroering, maar dit verschijnsel proberen te begrijpen, d.w.z. in 
begrippen te vatten, ligt hier een probleem. Er zijn. twee uiterste opvattingen 
over de houdbaarheid van kunstwaarden: in de eerste plaats, die van vele burger
lijke kunstcritici, die de kunst onttrekken aan de omstandigheden van plaats en 
tijd en opvatten als een manifestatie van het goddelijke of wat profaner van de 
idee van het eeuwig menselijke. In de tweede plaats de opvatting. die duurzame 
kunst ontkent op grond van het feit, dat iedere maatschappijvorm en iedere klasse 
in die maatschappij haar eigen kunst voortbrengt, die met het verdwijnen van die 
maatschappij of van die klasse haar betekenis verliest en ook verdwijnt. Bij dit 
laatste willen we even stilstaan omdat deze opvatting in de arbeidersbeweging 
van enige invloed is en niet zelden voor de marxistische zienswijze wordt gehou
den. Zo schrijft P. Rodenko in .. Maatstaf' 1955, blz. 315 "met name márxistische 
literatuurcritici hebben nadrukkelijk het standpunt verdedigd, dat er geen eeuwige 
kunstwaarden bestaan, dat het .. tijdeloze" een illusie is en elke waarde klasse
gebonden en dus historisch bepaald" ... Dus historisch bepaald" zegt Rodenko, 
maar historisch denken legt juist het verband tussen het vergankelijke en duur
zame bloot en valt allerminst samen met de zienswijze waarvoor alles betrek
kelijk is. 

Rodenko verwijst hierbij naar de opvattingen van de grote revolutionair en 
criticus Franz Mehring. Maar het mag toch wel bekend worden verondersteld, 
althans bij hen, die over deze zaken een mening poneren, dat de mening van 
Mehring niet gelijkgesteld mag worden met de marxistische opvatting zonder 
meer. Juist Mehring legde zozeer de nadruk op de breukvlakken in de ontwik
keling van maatschappij en cultuur, dat de continuïteit verloren dreigde te gaan 
en de cultuur zich oplost in een aantal tijdelijke, aan bepaalde klassen en maat
schappijen gebonden reflexen van de economische verhoudingen. Maar gelukkig 
was ook bij Mehring het leven vaak sterker dan de leer en hieraan danken we 
zijn beste historische en kunst-kritische studies. 

V oor w.e dit probleem nader proberen te komen is het misschien goed erop te 
wijzen. dat Marx hier wel degelijk een probleem zag. In de vermaarde "Inleiding 

. tot de kritiek van de economie" zegt hij: "Maar de moeilijkheid bestaat niet 

1) "De Chinese kalender, gedichten en spreuken uit dertig eeuwen, herdicht 
door Theun de Vries", uitgegeven door Pegasus - Amsterdam - prijs f 3.90. 
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daarin, te begrijpen, dat Griekse kunst en epos aan bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingsvormen gebonden zijn. De moeilijkheid is, dat zij ons nog kunstgenot 
.verschaffen en in zekere zin als norm en onbereikbaar voorbeeld gelden." Iets 
verder spreekt hij zelfs van de "eeuwige bekoring" van de Griekse kunst! Het 
woord "eeuwig" is hier natuurlijk in niet~letterlijke zin bedoeld. 

Want laten we in de eerste plaats vaststellen, dat we strikt genomen niet van 
eeuwige kunst kunnen spreken. Een paar duizend jaar is de eeuwigheid niet en 
zelfs van de menselijke geschiedenis vormen deze nog maar een bescheiden deel. 
Slechts uit een tamelijk beperkte tijdsruimte is ons kunst overgeleverd. 

In de tweede plaats zal een ieder, die een blik slaat in overzichten van de 
geschiedenis van letterkunde en beeldende kunst, moeten toegeven, dat een groot 
deel inderdaad niet meer behoort tot ons levende kunstbezit. Het merendeel van 
de kunstvoortbrengselen blijkt dus inderdaad zozeer gebonden aan de sociale 
omstandigheden, waaronder het ontstond, dat het een wijziging in die omstandig~ 
heden niet of nauwelijks overleeft. Wie een bekende Nederlandse roman van 
honderd of zelfs vijftig jaar geleden ter hand neemt, zal bemerken, ~t deze hem 
veelal weinig meer te zeggen heeft. Denken we aan de kortstondige maar zeer 
grote populariteit, die de romans van Jacob Wassermann in ons land genoten. 
Reeds nu is hij vergeten. Slechts een beperkt aantal kunstwerken overleven hun 
tijd. 

In de derde plaats doet zich het eigenaardige verschijnsel voor, dat iedere 
nieuwe generatie weer een andere keus maakt uit de cultuur van het verleden. 
De roem van Shakespeare is aan zeer grote schommelingen onderhevig geweest 
en de grondslagen, waarop deze roem zich fundeerde, wisselden. Ook de waar~ 
dering voor Rembrandt in ons land was niet altijd even groot, was zelfs tijdelijk 
in 't geheel niet aanwezig. Kleine onderbrekingen in de eeuwige waarde van kunst 
blijken niet zeldzaam. Bovendien spreekt een bepaald kunstwerk zeker niet iedere 
klasse van de bevolking in dezelfde mate aan. Filosoferen het paard en de voer~ 
man niet op een verschillende wijze over de zweep? Ons spreken de Chinese 
gedichten, die getuigen van sociale opstandigheid bijzonder aan, bepaalde burger~ 
lijke kringen dweepten kort na de eerste wereldoorlog met het aristocratische., 
maannachtige, geparfumeerde en conflictloze, dat bij sommige Chinese lyrid voor~ 
komt. En als de klasseloze maatschappij een feit zal zijn, is het zeker de vraag 
of de verzen met hongerklachten en oorlogsleed na korte tijd niet meer dan 
curiositeiten zullen zijn. 

Kunst ontroert ons, doordat we onszelf hierin herkennen, omdat we dan vaak 
pas ziende worden. Hoevelen hebben na het lezen van Gorter's "Mei" ons land 
niet met andere ogen bekeken. Hoevelen zagen niet meer en scherper dan voor~ 
heen en vonden schoonheden waar zij deze voordien niet vermoed hadden? Maar 
om deze werking te bereiken moet het leven, waaruit het kunstwerk voortgekomen 
is, ook een zekere verwantschap vertonen met het onze. Hoe dieper het kunst~ 
werk, hoe wezenlijker het menselijke geraakt wordt, des te duurzamer de werking 
ervan. 

Niettegenstaande de term "eeuwige kunstwaarde" hier op vèrschillende wijzen 
gerelativeerd is, meen ik toch dat er onmiskenbaar kunstwerken zijn van een 
grote duurzaamheid en die na duizenden jaren nog even fris aandoen als waren ze 
pas gisteren ontstaan. Zou dit niet komen, omdat bepaalde aspecten van het 
menselijke leven vrijwel ongewijzigd zijn gebleven? Wordt ook ons leven ·niet 
be~eerst door liefdesverlangen, vriendentrouw, weemoed om de vergankelijkheid, 
vreugde over de schoonheid van de natuur, ontroering over het spel van kinderen, 
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huivering bij het ontwaken van de vrouw in het meisje? En wat anders vormt de 
inzet van iedere werkelijk revolutionaire beweging, dan de wens het menselijk 
leven zo vrij te maken, dat juist deze gevoelens zich kunnen ontplooien? Ware 
kunst houdt het gevoel voor het menselijke levend en strijdt tegen de aantasting 
van de menselijkheid door hen, die oorlogen voeren. mensen tot slaven maken 
en doen hongeren. Ook een nadere bezinning op deze bundel Chinese gedichten 
brengt ons tot dit inzicht. 

11. 

Steeds weer is getracht de producten van artistieke verbeeldingskracht aan 
een redelijk onderzoek te onderwerpen, om zo te komen tot een wetenschap
pelijke beoordeling van de kunst. Ook Rodenko streeft hiernaar en vaart uit tegen 
diegenen, die hun kunstbeschouwingen vullen met anecdotes en andere bijzonder~ 
heden over het leven van kunstenaars, met uiteenzettingen over de sociale en 
politieke omstandigheden, waaronder de kunstenaar heeft gewerkt, met een op~ 
somming van alle mogelijke invloeden van andere kunstwerken en kunststromin~ 
gen enz. Zij schrijven over alles behalve over kunst, klaagt Rodenko. Het ware 
kunstwerk staat buiten de geschiedenis en geeft gestalte aan het eeuwig men~ 
selijke, is zijn mening. Nu is deze redenering niet zo nieuw. Bij de oude Grieken 
ging de strijd al tussen de Eleaten, die een eeuwig, onveranderlijk ,.Zijn" aan~ 
namen en alle verandering voor zinsbedrog hielden en de aanhangers van HeracU~ 
tus, die het ,.alles stroomt" verkondigden. De moderne wetenschap en ook de 
revolutionaire beweging hebben het meer bij Heraclitus dan bij de Eleaten gezocht. 
Maar is het een wonder, dat het .,moderne" gevoel van onbehagen en onzeker~ 
beid, dat de neergang van de burgerlijke cultuur begeleidt, het verlangen naar 
iets blijvends en eeuwigs doet opkomen? En hieruit is het streven voortgekomen, 
dat zich op alle terreinen van het culturele leven voordoet om steun te zoeken bij 
het tijdeloze en eeuwige, met verwerping van de historische benadering der pro~ 
blemen. Langs deze weg komen we echter niet bij een meer objectieve kunst~ 
beschouwing, maar alleen bij Plato, de filosoof uit de tijd van Athene's verval. 

Eenzelfde poging om het kunstwerk in feite buiten de geschiedenis en buiten 
de maatschappelijke strijd te plaatsen is die van de Russische formalisten. Prof. 
C. L. Ebeling wijdde aan deze groep een rede bij de aanvaarding van zijn hoog~ 
leraarschap 2 ). Deze groep protesteerde .,tegen een beoordeling van literaire 
werken op grond van de sociale boodschap, die ze bevatten". Men spreekt over 
alles, behalve over het werk zelf, meenden zij. Een zeker niet geheel ongegrond 
verwijt. Maar hoe gingen nu deze formalisten te werk? .,Door het ruwe materiaal 
van de natuur en het bewerkte materiaal van de kunst met elkaar te vergelijken, 
stellen wij de procédé's van de "artistieke bewerking vast." De onderscheiding 
,.materiaal" en .,procédé" komt in de plaats voor de onderscheiding .,vorm" en 
.,inhoud". Natuurlijk is het van groot belang te onderzoeken, waarin de taal van 
een kunstenaar van die van het dagelijks gebruik verschilt. En zeker hebben de 
formalisten hierbij een aantal belangrijke technische kunstgrepen aan het licht 
gebracht. Maar de wisseling der kunstgrepen, het opkomen van het ene procédé 
en het v·erdwijnen van het andere laat zich niet eenvoudig verklaren met het 
uitgewerkt zijn van een procédé. Deze wisseling laat zich nooit vanuit de kunst 
zelf verklaren, zomin als de ontwikkeling van het menselijke denken vanuit het 
denken zelf begrepen kan worden. Dit is de illusie van de ideologen, die aan het 

2) Dr. C. L. Ebeling - Taal- en letterkunde, aspecten van het Russische for
malisme - Den Haag 1955. 
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geestelijke een eigen en afzonderlijk bestaan toekennen. De kunst vormt een 
aspect van het volledige menselijke leven en alleen uit het historische proces in zijn 
geheel genomen laat de ontwikkeling in de kunst zich begrijpelijk maken. 

Maar niet alleen de wisseling der kunststijlen laten de formalisten onverklaard. 
Ook de beschouwing van het afzonderlijke kunstwerk zelf is niet uitgeput met het 
blootleggen van de gehanteerde procédé' s. Het kunstwerk stamt uit het leven, 
weerspiegelt het leven tot op zekere hoogte, vat de wezenlijke aspecten van het 
leven samen. Maar het kunstwerk zal altijd bij de rijkdom van het werkelijke 
leven achter moeten blijven. Zoals het denroen de realiteit dicht kan naderen 
zonder er ooit mee samen te vallen. Ook het kunstwerk raakt het ware, maar valt 
er nooit mee samen. Het analyseren van een artistieke gestalte en deze in samen~ 
hang brengen met het leven onder de bepaalde maatschappelijke omstandigheden, 
waaronder deze gestalte is ontstaan blijft een noodzakelijk bestanddeel van een 
ernstige kunstkritiek. Met een ontleding van het taalgebruik van Tolstoj in "Oor~ 
log en Vrede" is allerminst het beslissende woord over dit kunstwerk gezegd. 

Kunst moet getuigen, zei de Nederlandse schrijver Nico van Suchtelen. Hij 
bedoelde, dat iedere kunstenaar bewust stelling moet ne~en in de politieke strijd 
en de verantwoordelijkheid draagt voor de sociale consekwenties van zijn werk. 
Hiermee stemmen wij zeker in, maar ook al doet de kunstenaar dit niet bewust, 
dan doet toch het door hem geschapen kunstwerk dit, als het zijn weg gaat in • 
het culturele leven. De klassestrijd woedt niet alleen op economisch en politiek 
terrein, maar ook op alle terreinen van het culturele leven, zij het in vaak minder 
gemakkelijk herkenbare vormen. Ook de opvattingen der formalisten hadden in 
de periode van 1915 tot 1930, toen zij in de Sowjet~Unie hun weg zochten, p~ 
litieke consekwenties. Hier kan men niet aan voorbijgaan. Zeker heeft hun werk 
nu een beperkte waarde, maar in de jaren van_revolutie, burgeroorlog, interventie, 
honger, en koortsachtige opbouw, in de jaren dat het lot van Rusland werd beslist 
en iedereen, die dit lot ter harte ging zich volledig inzette, keerden de formalisten 
zich tegen het beoordelen van het kunstwerk op grond van de daarin vervatte 
sociale boodschap. En dat terwijl in die jaren van de kunstenaar verwacht mocht 
worden pal naast de soldaten van het Rode Leger en naast de werkers aan de 
opbouw te staan. De bruikbare en nuttige elementen in de beschouwingen van de 
formalisten bleven dan ook in de schaduw, doordat zij zich plaatsten buiten en 
tegenover de strijd van hun volk om zijn bestaan en zijn toekomst. Dit als aan~ 
vulling en waardebepaling van het boeiende en leerzame betoog van Prof. 
Ebeling. 

lil. 

Het hierboven geschetste formalisme is de wijze waarop in de kunstkritiek het 
positivisme aan de dag treedt. Hieronder verstaan we een filosofie, die zich tot de 
zintuigelijke indrukken bepaalt en deze voor de elementen van de werkelijkheid 
houdt. Lenin wijdde aan het bestrijden van deze filosofie zijn wijsgerige hoofd~ 
werk. Ditzelfde positivisme meen ik te onderkennen in een wijze van kunst• 
beschouwing, die zich als "dialectisch materialistisch" aandient. 8 ) Van Emde 
Boas stelt, dat de organisatie van onze zintuigen zodanig is, dat de indrukken 
die deze opnemen een juist beeld geven van de structuur van àe objectieve reali~ 
teit. "Met andere woorden: er bestaat een organische harmonie tussen de aspecten 
van de werkelijkheid en de bouw en functiewijze van het desbetreffende percep~ 

a) C. v. Emde Boas - Prolegomena voor een dialectisch-materialistische kunst. 
- Kroniek van Kunst en Kultuur - maart 1956. 
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tiesysteem, om het even of het hier gaat om gezicht, gehoor, evenwicht, tastzin, 
reuk of smaak." Hier is in zijn algemeenheid niet veel tegen in te brengen. Op de 
kunst overgaande merkt Van Emde Boas dan echter op: .,De verschillende 
kunsten (muziek, schildenkunst, beeldhouwkunst, etc.) staan, zo al niet in een 
uitsluitende dan toch in een hoofd-relatie tot één specifiek perceptie-systeem van 
het menselijk organisme." Deze beide stellingen worden dan gecombineerd in 
de opvatting, dat alleen dan van echte kunst sprake is, als de structuur van het 
kunstwerk beantwoordt aan de structuur van onze zintuigen, m.a.w. als deze twee 
in harmonie met elkaar zijn. Is dit niet het geval, zoals bijv. bij de muziek van 
Schönberg, die in het twaalf-tonen-systeem geschreven is, dan is dit geen kunst. 
Tot slot zegt Van Emde Baas: ,.Een groot gedeelte van wat zich aandient als 
.,moderne kunst", dient op grond van deze beschouwingswijze als kunst te worden 
afgewezen." Daar deze opvatting zich presenteert als een dialectisch materialis
tische staan we er even bij stil. 

Deze zienswijze heeft n.l. niets gemeen met het dialectisch materialisme der 
marxisten-leninisten, omdat: 

Ten eerste: de kunst is een sociaal verschijnsel en kan niet met behulp van 
uitsluitend biologische gezichtspunten afgegrensd worden. 

Ten tweede: de mens is meer dan een bundel zintuigelijke indrukken. De mens 
is het hoogste georganiseerde denkende en voelende wezen. Ware kunst spreekt 
niet alleen onze zintuigen aan, maar ons gehele wezen, alle verstandelijke en 
emotionele functies inbegrepen. 
· Ten derde: onze ontvankelijkheid voor indrukken wordt als een vast gegeven 

beschouwd, terwijl niet in te zien is, waarom ook onze gevoeligheid voor prikkels 
geen ontwikkelingsmogelijkheden zou bieden. Mens en omgeving vormen een 
eenheid, die elkaar beïnvloeden en veranderen. 

Om deze redenen dient deze zienswijze eerder dogmatisch en positivistisch 
genoemd te worden dan dialectisch materialistisch. 

IV. 

De historisch materialistische kunstbeschouwing heeft op al de hier opgewor
pen vragen geen kant en klaar antwoord. In de eerste plaats omdat het hier om 
problemen gaat, die met redelijke middelen zeer moeilijk te. benaderen zijn en in de 
tweede plaats omdat het historisch materialisme nog aan het begin van zijn ont
wikkeling staat en juist de kunstproblemen nog nauwelijks aan de beurt zijn. 

Een voorbeeld om de moeilijkheden duidelijk te maken. Naar aanleiding van 
de Rembrandt-herdenking zijn vele boeken en kritieken over deze grote schilder 
verschenen. Theun de Vries wijdde een beschouwing aan Rembrandt vanuit 
historisch-materialistisch gezichtspunt. 4 ) Jarenlang reeds heeft deze schrijver 
zich met het fenomeen van Rembrandt beziggehouden. Aan het begin van zijn 
loopbaan schreef hij een roman over dez·e schilder, die hij ons op romantisch-mee
slepende wijze naderbrengt. Later komt Theun de Vries tot het inzicht en de 
juistheid van de marxistische zienswijze en opnieuw benadert hij Rembrandt en 
plaatst hem in de maatschappelijke ontwikkeling en de klassestrijd van de: 17e 
eeuw. Het volkomen opgaan in de mens Rembrandt, het getroffen zijn door het 
werk, het zich wetenschappelijk verdiepen in de sociale dynamiek van die tijd 

4) Goud en Schaduw - drie opstellen over Rembrandt en zijn tijd door Theun de 
Vries, H. L. C. Jaffée en Jaromir Sip - Uitgegeven door Pegasus, Amaterdam 
1956, /8.90. 
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leveren tenslotte een studie op, die zowel ontsnapt aan de willekeurigheid van 
de persoonlijke, gevoelsmatig bepaalde visie op de grote kunstenaar, als ook 
ontkomt aan een dorre schematisering en het regelrecht herleiden van de eigenaar~ 
digheden van het werk van Rembrandt tot de klassenverhoudingen. Alleen dan 
kan het marxisme een vruchtbare basis vormen voor een kunstkritiek, als een 
diepgaande kennis van het onderwerp, een heftige bewogenheid door een onder~ 
werp zich paart aan een grondig bezonken marxistisch inzicht. 

Het door Theun de Vries bereikte resultaat dwingt respect af. Betekent dit nu 
echter ook, dat hij Rembrandt en zijn kunst verklaart? Dit is geenszins het geval. 
Hij heeft ons de schilder nader gebracht, hij heeft verband gelegd tussen het 
bijzondere karakter van de maatschappelijke ontwikkeling, die uitliep op de 
vorming van de Hollandse regentenstaat en de verdieping in het werk van 
Rembrandt, die zijn democratisch levensgevoel wist vast te houden. Hij laat 
zien hoe de afnemende populariteit van Rembrandt de keerzijde is van een steeds 
dieper graven naar het wezen van de mens. Wij begrijpen hierdoor meer van 
Rembrandt, maar de grootheid van zijn kunst blijft er een evengroot wonder en 
raadsel om. Maar zou dat, wat de kunst tot kunst maakt, zich wel in begrippen 
laten inspinnen? Dtt betekent niet, dat kunstbeschouwingen zinloos zijn, maar wel, 
dat bescheidenheid de beoefenaars ervan past. Steeds dichter zullen de begaafd~ 
sten onder de critici om een bepaald kunstwerk heencirkelen, zonder het kernpunt 
volkomen te raken. 

Menen marxisten nu, dat alle niet~marxistische kritieken waardeloos zijn? 
In de eerste plaats is een kunstwerk niet afgedaan met een analyse van de maat~ 
schappij, waarin het ontstond en met het bepalen van de plaats van het kunstwerk 
in de opeenbotsende stromingen, die samen het geestelijke leven uitmaken. Al 
verklaren we met nadruk, dat het onderzoeken van de functie van een kunstwerk 
in de politieke en culturele strijd van de grootste betekenis is, omdat kunst nu 
eenmaal een belangrijke bijdráge levert in de strijd voor of tegen de vooruitgang. 
Maar een kunstwerk is meer dan de som van de omstandigheden waaronder het 
ontstond. En over dit "meer" speciaal kunnen zij, die over vaktechnische kennis 
en het vermogen tot het aanvoelen van artistieke schoonheid beschikken, voor~ 
treffelijke dingen zeggen. Bovendien, welke moderne criticus bekijkt het kunst~ 
werk geheel los van plaats en tijd? Denken ,we slechts aan het onovertroffen 
Rembrandt-boek van F. Schmidt-Degener, dat het wezen van de zaak wel zeer 
dicht benadert. Stelt deze zich niet ook ten doel "Een beschrijving van het 
innerlijk, dat in het oeuvre tot uiting komt; draden knopen tussen man, tijd en 
werk; nagaan hoe onder levensgebeurtenissen en geestesstromingen diens inner
lijke ontwikkeling zich houdt." 

De marxistische kunstbeschouwing plaatst zich niet zozeer tegenover alles 
wat de kunstkritiek heeft gewrocht, maar wil integendeeL aanknopen bij al het 
waardevolle hierin, verdergaan op de weg van een omvattende en alle verschijn~ 
selen in hun juiste samenhang plaatsende kritiek op grond van een scherper 
inzicht in de bewegingskrachten van de maatschappij. 

GER HARMSEN 

Aan de abonné's: 

De inhoudsopgave van jaargang 1956 wordt in het volgende nummer opgenomen, 
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Nieuwe maatschappelijke verschijnselen 
ter discussie 

11 

Op het int~rnationale sociologencongres, naar aanleiding waarvan deze be
schouwingen werden geschreven,* werd in de discussies over de veranderingen 
in de economische structuur een belangrijke plaats ingeruimd voor het verschijn
sel van toenemend staatsingrijpen in de economie. In het bijzonder voor de meest 
vèrstrekkende vorm van dit staatsingrijpen - de nationalisatie, :het overgaan van 
bepaalde bedrijven en banken, soms van gehele bedrijfstakken, uit handen van 
particuliere eigenaren in staatseigendom. 

Na de tweede wereldoorlog hebben zich in Europa nationalisaties voorgedaan 
op tot dan toe ongekende schaal. Een belangrijk deel berustte op de onteigening 
van vijandelijk vermogen en van bezit van collaborateurs. Vooral in Tsjecho
slowakije en Frankrijk verenigden de verzetsorganisaties zkh op uitgebreide 
nationalisatieprogramma's. Ook in andere landen kwamen soortgelijke krachtige 
acties voor nationalisatie voor. Deze werden gesteund door een diep in brede 
volksmassa's levend verlangen naar radicale vernieuwing van de maatschappij 
in anti-kapitalistische zin. De verkiezingsoverwinningen van de linkse partijen en 
het enthousiasme, waanp.ee zowel de plannen als de maatregelen inzake natio
nalisatie werden begroet, zijn de sprekendste bewijzen hiervoor. 

De burgerlijke wetenschap tracht deze nationalisaties voor te stellen als 
wezenlijke veranderingen van het kapitalisme, die de marxistische kritiek op het 
kapitalisme en de socialistische revolutie overbodig maken. 

De sociaal-democratie stelt de nationalisatiepolitiek als de aangewezen gelei
delijke overgang naar het socialisme voor. 

Ook onder de marxisten hebben de na-oorlogse nationalisaties tot een scherpe 
meningenstrijd geleid, bijv. naar aanleiding van het verschijnen van "De veran
deringen in de kapitalistische economie als gevolg van de tweede wereldoorlog" 
van de beroemde marxistische econoom E. Varga. 

De uitkomsten en het karakter van de nationalisatiepolitiek in de volksdemo
cratische landen verschillen aanmerkelijk van die in de kapitalistische staten. Een 
vergelijking tussen beide kan bijdragen tot het vaststellen van de betekenis en 
het karakter van de nationalisaties in de kapitalistische landen en het verduidelij
ken van de meningsverschillen tussen socialisten en communisten inzake de 
socialistische omvorming van de maatschappij. 

Omdat voor de internationale discussies over de kapitalistische nationalisaties 
de voorbeelden daarvan in Engeland en Frankrijk de voornaamste zijn en deze 
ook op het internationale sociologencongres in het middelpunt van de belang
stelling stonden, zullen wij ons ook hier in hoofdzaak daartoe beperken. 

De nationalisaties in Engeland 
Het program dat de Labourpartij bij de eerste na-oorlogse verkiezingen aan 

het Britse volk heeft voorgelegd, bevatte o.m. planmatige leiding en controle 
door de regering over de belangrijkste takken van de economie, en publieke 
eigendom van een aantal industrieën, onderdelen van het transportwezen en de 

* Zie het oktober-nummer, pag. 573. 
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Bank of England. De verkiezingsoverwinning, die zij behaalde, berustte groten
deels op het vertrouwen in de juistheid en verwezenlijking van dit program. 

Gedurende het labourbewind, dat hierop volgde, werden de Bank of England, 
de gas-, elektriciteits- en kolenindustrie, het binnenlands transport en de staal
industrie genationaliseerd. 

Een enorme vloed van sociaal-democratische propaganda voor deze ,.nieuwe 
democratische weg naar het socialisme" overstroomde ook korte tijd ons land. 
Velen hebben daardoor een overdreven voorstelling van de omvang van deze 
nationalisaties en menig vooruitstrevend denkend mens, die overigens van harte 
toegeeft dat de buitenlandse en koloniale politiek van de regering-Attlee zelfs 
niet schijn-socialistisch kan worden genoemd, huldigt de opvatting dat de bin
nenlandse politiek van Labour toch wel socialistisch was. Het bestaan 'Van 
deze onjuiste opvattingen in de arbeidersbeweging schaadt de strijd tegen het 
kapitalisme. Daarom is het nodig in de eerste plaats enkele details te vermelden 
over de verschillende nationalisaties. 

De nationalisatie van de Bank of England was niet meer dan het wettelijk 
vastleggen van een reeds lang bestaande toestand. Noch de politiek, noch het 
bestuur van deze instelling onderging door de nationalisatie een wijziging. 

Reeds voor de oorlog bevonden zich één derde van de gas~ en twee derden 
van de elektriciteitsondernemingen niet meer in particuliere eigendom, maar in 
handen van plaatselijke overheden, terwijl de staat reeds vanaf 1926 de distri
butie van de elektriciteit regelde. De nationalisatie leidde tot verbetering van de 
coördinatie (standaardisatie) en van de onrendabele bedrijven. Zij moet in de 
eerste plaats worden beschouwd als het inlopen van een achterstand ten opzichte 
van de meeste kapitalistische staten in Europa inzake modern beheer van deze 
tak van de energievoorziening. 

De nationalisatie van de kolenmijnen vond plaats op een moment dat nog geen 
dozijn van de 800 mijnondernemingen rendabel kon werken. Trouwens de Engelse 
kolenindustrie bevond zich reeds vanaf de eerste wereldoorlog in een cns1s, 
hetgeen o.m: een reden voor de regering was om al in 1942 de mijnen onder 
feitelijk overheidsbeheer te stellen. 

De nationalisaHe van de burgerluchtvaart sproot voort uit het feit dat, zoals 
in nagenoeg alle kapitalistische landen, de particuliere luchtvaartmaatschappijen 
in het algemeen met grote tekorten werken. De spoorwegmaatschappijen. die 
tevens eigenaars waren van de belangrijkste kanalen, verwaarloosden het onder
houd hiervan en waren bovendien in een scherpe concurrentiestrijd gewikkeld 
met het wegvervoer, dat door het bestaan van vele particuliere ondernemingen 
zeer ondoelmatig werkte. De kapitalistische ondernemingen hadden groot belang 
bij verlaging van de transportkosten en verbetering van de geschetste toestanden. 
Alleen de nationalisatie bood hier uitkomst. Het is duidelijk dat ook dit niet meer 
betekenis heeft dan het inhalen van een achterstand ten opzichte van andere 
kapitalistische landen. 

De staalindustrie is slechts ze·er korte tijd genationaliseerd geweest en belang
rijke wijzigingen als gevolg hiervan deden zich niet voor. 

De nationalisatiepolitiek van Labour heeft de Engelse bourgeoisie geen wind
eieren gelegd. 

De voormalige eigenaars van de genationaliseerde ondernemingen werden 
zodanig schadeloos gesteld (in staatsobligaties die hen verzekerden van goede 
inkomsten) , dat vooral de kolenbaronnen zich fel verzetten tegen plannen om de 
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nationalisaties weer ongedaan te maken. Hun vergoeding was hun aanmerkelijk 
meer waard dan hun voormalige eigendommen. 

Vde onteigende ondernemers behielden dezelfde posten in het beheer van de 
bedrijven, die zij reeds voor de nationalisatie innamen. Alleen met dit verschil. 
dat zij er nu hoge staatssalarissen bij kregen. 

De belangrijkste bron van winst voor de Engelse bourgeoisie was echter het 
goedkoper worden van de produkten en diensten van de genationaliseerde in
dustrie ten bate van de particuliere ondernemingen. Goedkoper kolen, gas, elek
triciteit en transportkosten vergrootten de winstmarge in belangrijke mate. 

De gevolgen voor de werkende bevolking waren aanmerkelijk minder gunstig. 
De arbeiders in de genationaliseerde ondernemingen bemerkten weinig voor

uitgang door de nationalisatie. Zij bleven mezrwaarde produceren ten bate van 
de kapitalisten. De inkomsten van de genationaliseerde ondernemingen werden 
immers in de eerste plaats besteed voor de rentebetalingen op de staatsobligaties, 
die aan de voormalige eigenaars waren uitgereikt. Ook de goedkope leveranties 
aan de particuHere ondernemingen werden gefinancierd met bezuinigingen in de 
genationaliseerde ondernemingen ten koste V3n de arbeiders. De tekorten en 
verbeteringen van de staatsbedrijven werden (Jrotendeels gefinc:ncierd door de 
staat, d.w.z. door de belastingbetalers. 

Onderstaande ·gegevens illustreren de gevolgen voor het levenspeil van het 
werkende volk voldoende. Men moet bij de beoordeling ervan uiteraard rekening 
houden met het feit dat de politiek van oorlogsvoorbereiding. die de Labour
regering heeft gevolgd, een bzslissende factor is geweest voor de verslechtering 
van het levenspeil van het Britse volk. Dit neemt echter niet weg dat de natio
nalisatiepolitiek geen wijziging heeft gebracht in de voornaamste kenmerken van 
de ontwikkeling van de kapitalistische economie. 

De eenvoudigste en beste maatstaf is de vergelijking van de veranderingen in 
de arbeidslonen en die in de winsten. De ontwikkeling daarvan in Engeland 
vertoont het volgende beeld: 

1938 
1948 
1951 

loonindex 
100 
188 
215 

winstindex 
100 
188 
322 
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De samenstelling van het nationaal inkomen en de verdeling van de bestedin- ~-
gen daarvan vertonen uiteraard eenzelfde beeld: 

samenstelling nationaal inkomen 
lonen en salarissen 
rwte. dividend e.d. 
besteding nationaal inkomen 

1938 
66.~% 
33,3% 

1946 
63,3% 
36,7% 

1950 

consumptie 76 % 68 - % 67 % 
kapitaalvorming 15 % 12 % 17 % 

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat zich ondanks de nationali
satie massale stakingen en andere vormen van strijd voor verbetering van het 
levenspeil hebben voorgedaan in de genationaliseerde industrieën. Deze hebben 
de verslechteringen voor de werkende massa's beperkt. 

Het is in Ieder geval duidelijk dat de nationalisatiepolitiek van Labour de 
uitbuiting van de werkende klassen door de grote monopolies niet hebben opge
heven, maar verbreed en verscherpt. De wet van de absolute verarming van· de 
arbeidersklasse bleef ook voor het Engeland onder Labourbewind volop in 
werking. 1 ) 
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De nationalisaties in Frankrijk 

De nationalisaties in Frankrijk vertonen in het algemeen eenzelfde beeld. De 
omvang was groter dan in Engeland - naast een aantal banken, de kolen~, gas~ 
en elektriciteitsindustde en de burgerluchtvaart, werden een aantal verzekering~ 
maatschappijen, enige belangrijke autofabrieken en drukkerijen en de vliegtuig~ 
fabrieken genationaliseerd. De nationale bank en de spoorwegen waren reeds 
voor de oorlog in h;mden van de staat gekomen. Dat de Frans'e nationalisaties 
groter van omvang 'V:tren vlc~it ,·oort uit de omstandigheid dat de Franse 
bourgeoisie op gmi. _;, h<wl mcê de Duk:e bezetting heeft gecollaboreerd en uit 
de krachtige actie \ Jn de h·anse yer:. tsbeweging voor nationalisatie van de 
eigendommen van deze îandverrad.:rs. 

De uitkomsten van de nationalisaties zijn in Frankrijk echter in grote lijnen 
dezelfde als in Engeland. 

De winsten 'Van de Franse kapitalisten werden vergroot. 

Zo vukoopt de Franse particuliere metaalindustrie haar produkten aan de 
Franse spoorwegen voor een prijs die 30 : 40 maal zo hoog is als de vooroorlogse 
prijs. De transporttarieven voor deze kapitalistische ondernemingen werden 
echter slechts tot het 15-voudige verhoogd. Dit betekent een winst van honderd-· 
duizenden francs per jaar per spoorwegarbeider. Bovendien wordt nu, twintig 
jaar na de nationalisatie van de spoorwegen, nog steeds rente betaald aan de 
voormalige eigenaren van de spoorwegmaatschappijen; p::r arbeider komt dit op 
het ogenblik op een jaarlijks bedrag van bijna honderdduizend francs. 

Uit zogenaamd nationaal belang worden een aantal bdangrijke gegevens over 
de kolen~. gas- en elektriciteitsindustrie gehzim gehouden. Het is echter wel 
bekend dat de prijspolitiek van deze staatsondernemingen enorme voordelen 
oplevert ·voor de particuliere industrie. 

De gevolgen van de nation<1lisatie voor de arbeidusklasse worden vooral 
duidelijk door de verhoging van de arbeidsproduktiviteit en de ontwikkeling van 
het levenspeil met elkaar te vergelijken. 

Aan het feit dat de soms fantas~;sch;: tekorten va::~ de staatsondernemingen 
door de belastingbetalers worden gedekt, gaan wc in dit verband dan verder 
vqorbij. 

Terwijl de kolenproduktie per Franse mijnwerker over de jaren 1900-1938 
gemiddeld 200 ton per jaar bedro2g, steeg dit na de nationalisatie, via 253 ton 
in 1951, tot 310 ton in 1955. Ondanks het feit dat het aantal betaalde vrije dagen 
na de oorlog was verhoogd, steeg toch het aantal werkdagen per jaar per mijn~ 
werker tot boven de 290, een record dat in geen eeuw meer was bereikt. Slechts 
in enkele afzonderlijke jaren kwam het door gedeeltelijke werkloosheid of 
massale stakingen lager te liggen. 

'Dcrwi}l de prijzen gemiddeld stegen tot het 30~voudige van voor de oorlog 
stegen de mijnwerkerslonen slechts tot het 24-voudige, hetgeen dus een feitelijke 
loonsverlaging van 20% betekent. 

Ook voor de nationalisatiepolitiek in Frankrijk geldt dus, dat zij de uitbuiting 
van de werkende massa's door de grote monopolies niet heeft opgeheven. De felle 
klassestrijd, die zich in de na~oorlogse jaren in de Franse mijnindustrie heeft 
afgespeeld, is hiervoor wel het beste bewijs. De werking van de wet vah de 
absolute verarming is niet opgeheven. 

Engeland en Frankrijk bleven, ondanks de nationalisaties, in alle opzichten 
kapitalistische landen.1 ) 
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De nationalisaties in de volksdemocratische landen 
De nationalisaties in de volksdemocratische landen geschiedden op groter 

schaal dan in welk kapitalistisch land ook. Geen enkele bank of fabriek, die 
in handen •van buitenlands kapitaal of van collaborateurs was, werd voor de 
overname door de staat gespaard. Daardoor kwam vrijwel onmiddellijk na de 
oorlog nagenoeg de gehele grondstoffenvoorziening en de zware industrie onder 
controle van de volksmacht. 

De kapitalisten werden bij het beheer van de staatsondernemingen uitgescha
keld of op zijn minst belangrijk teruggedrongen. 

Deze onderneming werd gesteund door een agrarische revolutie, die het groot
grondbezit ophief en een begin maakte met de collectieve landbouwbeoefening. 

De pogingen om deze ontwikkeling stop te zdten en terug te keren tot het 
kapitalisme, bijv. de kapitalistische staatsgreep in 1948 in Tsjecho-Slowakije, 
stuitten af op krachtig verzet van de arbeidersklasse, gesteund door andere lagen 
van het werkende volk. 

De samenwerking van de socialistische en communistische partijen bij de 
uitvoering van de wederopbouw- en nationalisatie-programma's en het verde
digen van de sociale verworvenheden tegen de aanslagen van de kapitalisten, 
legde de grondslag voor het verenigen van de partijen van de arbeidersklasse 
op basis van het marxisme-leninisme. 

Op den duur werd de onteigening van de kapitalisten uitgebreid tot alle beslis
sende productiemiddelen en de gehele buitenlandse handel. ThanS! is in het alge
meen 80-95 % van de gehele industriële productie van de staatsindustrie 
afkomstig. 

Naast de ontwikkeling van de gecollectiviseerde landbouw groeide de coö
peratie ook onder de middenklassen in de steden. 

De opheffing van de kapitalistische eigendom en de uitbreiding van de politieke 
en sociale rechten van het volk waren de beslissende stappen voor de materiële 
en culturele verheffing van de werkende klass·en. 

Zo stegen bij'v. in Tsjecho-Slowakije in de periode 1945-1953 de lonen van 
de industrie-arbeiders met 100 %. De sociale en culturele voorzieningen voor 
de arbeiders werden dermate uitgebreid dat bijv. een gehuwde Tsjechische in
dustrie-arbeider met twee kinderen een brutoloon ontvangt waarvan zijn geldloon 
niet meer dan 60 % bedraagt en 40% uit maatschappelijk loon, uit sociale en 
culturele voorzieningen, bestaat. 

In de volksdemocratische landen leidde de nationalisatiepolitiek niet tot 
sterkere uitplundering van het volk door de. grote monopolies, niet tot herstel 
van het kapitalisme, maar legde zij de grondslag voor de economische opbouw 
van het socialisme. 

De economische ontwikkeling verliep niet in alle volksdemocratische landen 
zoals· men zich in de jaren direct na de oorlog had voorgesteld. Men stuitte op 
moeilijkheden die men niet voorzien had, die ernstiger war·en dan men had ver
moed, men maakte kleine fouten en men maakte grote fouten. Het zou onzinnig 
zijn om bij het beoordelen van de ontwikkeling in de volksdemocratische landen 
geen rekening te houden met de bijzonderheden waaronder de ontwikkeling 
van de voksdemocratie plaats vond. De oorlogsverliezen en de economische en 
sociale ontreddering in de volksdemocratische landen was in het algemeen groter 
dan in West-Europa - men behoeft maar te denken aan Polen, Hongarije en 
Joegoslavië. De veelomvattende taken van herstel en vernieuwing van de maat
schappij moesten worden uitgevoerd door geringe politieke, economische en 
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technische kaders en tegen een taaie weerstand van de oude heersers en buiten
landse sabotage in. Bovendien zette de koude oorlog zijn stempel op de economi
sche ontwikkeling - direct door de eisen van de bewapeningswedloop en in
direct door de veranderingen in de internationale economische betrekkingen. 

Ondanks deze bezwarende omstandigheden is men er in geslaagd de oorlogs
schade te herstellen, de belangrijkste euvelen van het kapitalisme op te heffen, 
de produktie belangrijk uit te breiden en het levenspeil van de werkende bevol
king tot ver boven het vooroorlogse kapitalistische peil te verhogen. 

Wie nationaliseert? 
De Engelse sociologen, die zich op genoemd congres bezig h~elden met de 

vraagstukken van de nationalisatie, legden er de nadruk op dat de discussie over 
de vraag wat moet worden genationaliseerd in Engeland is verdrongen door de 
discussie over de vraag hoe moet worden genationaliseerd. 

Op deze vraag is natuurlijk geen volledig en onaanvechtbaar antwoord te 
geven, omdat de omstandigheden waaronder tot nationalisatie wordt overgegaan 
in geen twee gevallen gelijk zijii'i' Het is echter wel mogelijk een algemeen" aspect 
en een algemene lijn vast te stellen. In het verschil in methode in de kapitalisti
sche landen enerzijds en de volksdemocratische landen anderzijds ligt de ver
klaring zowel voor de verschillen in omvang als de verschillen in resultaten van 
de nationalisaties. 

De sowjet-econoom prof. Koesnetsow wees er in zijn discussiebijdrage op 
dat de positie van de arbeiders door nationalisaties, zoals in Engeland plaats 
vonden, geen fundamentele wijzigingen heeft ondergaan en de tegenstellingen 
binnen het kapitalisme niet heeft opgeheven. Alleen die nationalisaties, die door
gevoerd worden door de arbeidersklasse, brengen fundamentele veranderingen 
in de economische structuur en de positie van de werkers met zich mee. 

Daarmee heeft hij het belangrijkste verschil in methode tussen kapitalistische 
en socialistische nationalisaties beknopt weergegeven. 

In de kapitalistische landen vonden de nationalisaties plaats onder leiding 
van de kapitalistische klasse, zonder aantasting van de economische en politieke 
macht van de· grote monopolies, en konden daarom in het belang der kapitalisten 
worden doorgevoerd. 

In de volksdemocratische landen vonden de nationalisaties plaats onder leiding 
van de arbeidersklasse en werd de economische en politieke macht van de bour
geoisie vervangen door de staatkundige leiding van de maatschappij door het 
werkende volk. Daardoor konden zij in het belang van de werkende massa's 
worden doorgevoerd. 

De kapitalistische nationalisatie 
Voor een goed begrip van het karakter van de kapitalistische nationalisatie en 

het reformistisch karakter van de theorieën, die in sociaal-democratische kringen 
over de natiom:ilisatie worden verkondigd, is het nodig stil te staan bij het feit 
dat en de vraag waarom kapitalisten voorstanders kunnen zijn van het afschaffen 
van particuliere eigendom van productiemiddelen en het instellen van staats
eigendom. 

Over het algemeen beperkt zich de staatseigendom in de industrie van de 
kapitalistische landen tot de bedrijfstakken voor grondstoffen, energievoorziening 
en transport. Het bestaan van particuliere eigendom in deze sectoren van de 
economie leidt op den duur tot kostbare verspillingen en bemoeilijkt de moder
nisering van de bedrijfsuitrustingen, omdat kapitalistische spoorweg-, kanaal-. 
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electriciteitsmaatschappijen e.d. uit overwegingen van concurrentie en winstbejag 
:n het algemeen niet bereid zijn tot rationalisatie en grote investeringen. Bovendien 
kan part!cttlier bezit van grondstoffenbronnen en transportmiddelen voor de grote 
monopolies afhankelijkheid en onzekerheid betekenen voor hun monopolistische 
posities. Staatseigendom is in beide gevallen een welkome verbetering. 

Deze overwegingen gelden voor de kapitalisten bijzonder sterk in tijden van 
grote economische moeilijkheden. Daarom hebben zich dan ook, vooral vlak na 
de tweede wereldoorlog in vele kapitalistische landen door de bourgeoisie onder
steunde nationalisaties voorgcdac:n. Zonder bijv. de economische verbeteringen, 
die een resultaat waren van de Engelse nationalisaties, zouden de Engelse kapi
talisten n~et in staat zijn geweest zich van de oorlogsgevolgen te herstellen en 
hun concurrentieposities ten opzichte 'Van andere kapitalistische mogendheden 
deels te herwinnen. 

Soms hebben de nationalisaties een tijdelijk karakter, omdat het doel der 
kapitalisten slechts is met staatshulp verbeteringen door te voeren, die zij zelf 
niet willen bekostigen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de nationalisaties, 
die in Duitsland in de crisisjaren rondom 1930 plaats vonden. Een aantal grote 
banken en scheepvaartmaatschappijen stonden een deel van hun aandelen af aan 
de staat in ruil voor enorme staatscredieten, maar toen zij genoeg aan de oor
logsopdrachten hadden verdiend werden de betrekken aandden weer aan de 
maatschappijen overhandigd en verdween dus zelfs de formele staatscontrole. 

Een geheel andere overweging, maar vooral de laa~·sLe -jaren in vele landen 
van groot belang, is dat staatseigendom de penetratie van buitenland,., kapitaal 
bemoeilijkt. In de voormaliq koloniale bnden speelt kt r :1: :o,tal 's<~r::n van 
sleutelindustrieën, ha•vens en- kanalen een voo·:name rol in de strijd tegen de 
voUedige opheffing van de koloniale slavernij en voor de volledige nationale 
zelfstandigheid. De nationalisatie van het Suez-kanaal en de plannen voor natio
nalisatie van de olieondernemingen in Indonesië leveren zeer actuele illustraties 
voor deze kant van de kapitalistische nationalisatie. 

Ook in Europa heeft dit een belangrijke rol gespedd en in de huidige situatie 
zeker niet aan betekenis ingeboet. Het verhinderen van nationalisaties in West~ 
Duitsland door de Amerikanen en het beperkeq. van de nationalisaties in Oosten
rijk, Frankrijk en andere landen onder invloed van de Amerikaanse druk is eren 
zeer voorname factor geweest in de na-oorlogse politieke ontwikkeling. De 
nationalisaties in de volksdemocratische landen, maar ook in een land als Oosten
rijk, hebben de onafhankelijkheid 'Van deze staten gediend en worden, omgekeerd, 
weer beschermd door het handhaven van de nationale zelfstandigheid. 

Het zou gevaarlijk onjuist zijn de indruk te wekken alsof de kapitalisten onbe
perkt belang hebben bij nationalisaties, zelfs als de uitvoering aan hen zelf wordt 
overgelaten en zij hun verlies in zo ruime mate gecompenseerd krijgen als bijv. 
in Engeland het geval was. 

Hoe groot de macht van de bourgeoisie over het staatsapparaat en hoe sterk 
hun invloed in de beheersorganen van de staatsbedrijven ook moge zijn, direct 
beheer en privé-bezit van winstgevende bedrijven is voor de bourgeoisie toch 
voordeliger. In dit laatste geval immers behoeven de kapitalisten in veel mindere 
mate rekening te houden met de publieke opinie en kunnen zij via het parlement 
helemaal niet ter verantwoording worden geroepen. Daarom doet zich dan ook 
vaak het verschijnsel voor dat, wanneer de ondernemingen door de nationalisatie 
eenmaal rendabele en moderne bedrijven zijn geworden, de bourgeoisie pogingen 
doet tot denationalisatie. Dit is bijv. op het Og'enblik in Oostenrijk een actueel 
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politiek vraagstuk. De katholieke regeringspartij heeft de beperking en terug
dringing van de nationalisatie tot het hoofdmotief van haar program gemaakt. 

Soms zijn de belangen van de bourgeoisie bij nationalisaties in overeenstem
ming met het nationaal belang. Maar als de situatie zich wijzigt, verandert ook 
vaak deze belangengemeenschap. Dan wordt een deel van de bourgeoisie tot de 
directe uitvoerders van de belangen van het buitenlands kapitaal. Dit heeft met 
name een belangrijke rol gespeeld-bij de ontwikkeling 'Van de Franse nationalisa
ties, waar het aanvaarden van het Marshallplan niet alleen gepaard ging met 
het verwijderen van de communisten uit het staatsapparaat en het terugdringen 
van de arbeidersinvloed uit de beheersraden in de staatsondernemingen, maar 
de hele ontwikkeling van de staatseconomie werd geremd. Het openstellen van 
de West-Europese landen voor hèt Amerikaanse kapitaal en de instelling van 
grote internationale trusts in het kader van de zgn. éénwording van Europa was 
overal een belangrijke factor bij het stopzetten en tegengaan van de nationalisatie-
politiek. · 

Er is echter nog een derde belartgrijke, algemene reden voor de bourgeoisie 
om de ontwikkeling van nationalisaties te remmen. Geslaagd staatsbeheer over 
bedrijven en banken 'Versterkt het streven naar uitbreiding van de onteigening, 
ook tot die bedrijfstakken waarvan nationalisatie niet meer in het belang van de 
kapitalisten is. (Het ongedaan maken van nationalisaties is voor de bourgeoisie 
een politiek zeer moeilijk oplosbaar probleem). Friedrich Engels formuleerde 
dit zeventig jaar geleden al zeer treffend: .. Staatseigendom van banken en in
dustriële ondernemingen laat zien hoe overb~dig de bourgeoisie is".8 ) 

De arbeidersbeweging en de kapitalistische nationalisatie 

Bij het bepalen van haar standpunt tegenover de nationalisaties in de kapita
listische landen dienen de organisaties van de arbeidersbeweging uit te gaan van 
het klassebelang van de werkers en van het standpunt van de .socialistische om
vorming 'Van de maatschappij. 

Het is duidelijk dat nationalisaties, die het binnendringen van buitenlands 
kapitaal en onderwerping van de natie aan een imperialistische mogendheid ver
hinderen, door de arbeidersklasse worden gesteund. De politiek der communisten 
in deze vraagstukken is hiermee in overeenstemming. Van de politiek van de 
Nederlandse sociaal-democratie kan dit helaas niet worden gezegd. 

In een brochure van de Dr. Wiardi Beekman Stichting - .,De les van de 
na-oorlogse nationalisaties" -. materiaal dat voor de scholing van de kaders 
van de PvdA en het NVV wordt gebruikt, is het standpunt van de rechtse leiders 
van de Nederlandse sociaal-democratie neergelegd. Men tracht daarin tegemoet 
te komen aan hen, die de opvatting huldigen dat .,nationalisatie naar alle waar
schijnlijkheid indruist tegen de wenselijkheid tot beperking der nationale souve
reiniteit ten bate van de federale opbouw van West-Europa", omdat .,de 
ervaringen bij de OEEC (de Europese tak van de Amerikaanse Marshall-orga
nisatie- G. V.) hebben geleerd dat het construeren van een algemeen Europees 
plan door het naast elkaar leggen van uitgebalanceerde nationale plannen vrijwel 
onmogelijk is."') 

Een dergelijke gedachtegang verzwakt niet alleen de strijd van de arbeiders
klasse Voor de nationale belangen, maar speelt tevens in de kaart van de koloniale 
reactie. 

Dat de arbeidersklasse geen bezwaar kan hebben tegen het versterken van de 
invloed van de publieke opinie op het verloop van de sociaal-~economische ont-
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wikkeling, behoeft geen betoog. Ook hierin stelt de leiding van de PvdA a.llen, 
die van haar een socialistische opvatting verwachten, teleur. In genoemde 
brochure geeft men de voorkeur aan de Engelse opzet van de nationalisatie boven 
de Franse.2 ) Het belangrijkste verschil in aanpak bestaat echter juist hierin, dat 
de Engelse nationalisatie geen enkele directe versterking van de invloed der 
arbeiders op het beheer van de staatsondernemingen met zich mee bracht, terwijl 
in de eerste opzet van de Franse nationalisaties (toen de communisten belang
rijke posten in de regering bezetten!) het bewind werd uitgeoefend door raden, 
waarin de arbeiders direct vertegenwoordigd waren. Later, toen de aanval van 
de door Amerika geïnspireerde reactie zich volledig ontplooide, werden niet 
alleen de communistische arbeiders uit deze raden verwijderd, maar ook het 
beslissingsrecht in feite in handen gelegd 'Van de door de regering aangestelde 
voorzitters. Naar aanleiding daarvan schrijft de Dr. Wiardi Beekman Stichting: 
.. Intussen zijn in de laatste tijd symptomen van verbetering merkbaar" ... 2 ) 

Dat nationalisaties de overbodigheid van de bourgeoisie verduidelijken en 
daarmee de socialistische propaganda voor de vervanging van de particuliere 
eigendom van de productiemiddelen door maatschappelijke eigendom vergemak
kelijkt, kan door socialistisch denkende mensen moeilijk een bezwaar zijn. Ook 
hier stelt de rechtse leiding van de PvdA teleur. Eén van de twee slotconclusies 
waartoe men in genoemde brochure komt luidt, dat .,de voor~ en nadden van 
staatsei91endom resp. particuliere eigendom niet zó evident zijn, dat bij voorbaat 
voor één van beide gekozen kan worden."2 ) 

Uit dit alles blijkt niet alleen, dat de arbeidersklasse ook in de kapitalistische 
landen de nationalisatiepolitiek moet ondersteunen en zich verzetten tegen onge~ 
daan maken van nationalisaties, maar dat het tevens nodig is de opvattingen van 
rechtse leiders van de sociaal~emocratie te bestrijden. 

De gebreken en ongunstige gevolgen van de kapitalistische nationalisatie 
moeten worden beperkt en ongedaan gemaakt door strijd voor verbeteringen van 
de opzet van de nationalisaties. Deze verbetering komt in het algemeen er op 
neer, dat de invloed van de bourgeoisie, bij de uitvoering 'Van de nationalisatie~ 
politiek en het beheer van de staatsbedrijven, moet worden teruggedrongen ten 
bate van de invloed van de arbeidersklasse. 

Ook hierbij komen belangrijke verschillen in de opvattingen en politiek van de 
rechtse sociaal-democratische leiders en de communisten naar voren. 

De Dr. Wiardi Beekman Stichting, waarvan wij al vermeldden dat zij voorkeur 
heeft voor de Engelse methode, heeft zich in de kwestie van de keuze van de 
personen, die met de leiding van de genationaliseerde ondernemingen zouden 
moeten worden belast, nog duidelijker uitgelaten: .,In het algemeen is men voor 
zijn top-figuren aangewezen op het .,managertype"; dit. type vinden we ten dele 
onder de particuliere ondernemers, maar vooral onder de hoge functionarissen 
van de grote ondernemingen (lees: monopolies - G. V.). Het aanhaken aan de 
tradities van het particuliere bedrijfsleven geldt dus wel heel sterk als wenselijk~ 
beid voor de menselijke factor in de leiding van de genationaliseerde bedrijfS.. 
takken en bedrijven.''2 ) 

Wat betreft de .. menselijke factor" ten aanzien van de positie der arbeiders 
.. haakt men in deze kringen ook aan de tradities van het particuliere bedrijfsleven 
aan". Want .,ever de status van het personeel werd reeds opgemerkt, dat deze 
bij voorkeur onderworpen moet blijven aan het gewone burgerlijk recht. Dit is 
een reden te meer om de arbeiders in de genationaliseerde bedrijfstakken door 
vertegenwoordigers in de leiding niet meer rechten toe te kennen dan hun 
collega's in het particuliere bedrijfsleven."2 ) 
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De slotconclusie luidt dan ook dat .,de nationalisatie alleen dan succes belooft 
wanneer zoveel mogelijk aangeknoopt wordt bij de wijze van bedrijfsvoering in 
particuliere ondernemingen."2 ) 

Deze hele .,theorie" demonstreert duidelijk dat de rechtse sociaal-democratie 
de ideologie van de bourgeoisi1e in de arbeidersbeweging ingang tracht te doen 
vinden. Toen de kapitalisten nog belang hadden bij nationalisatie ondersteunden 
de reformisten haar onvoorwaardelijk en remden het revolutionneringsproces 
onder het werkende volk door deze nationalisatiepolitiek als het opbouwen van 
een socialistische maatschappij voor te stellen. Maar nu de kapitalistische klasse, 
letterlijk en figuurlijk, genoeg heeft van de nationalisaties, stellen zij het voor 
alsof nationalisaties eigenlijk niets te betekenen hebben en zaaien twijfel en 
verwarring over de mogelijkheid om het kapitalisme af te schaffen. Het enige 
wat de Dr. W. Beekman Stichting tenslotte over de betekenis van de nationali
saties weet te zeggen is: .,zij schept in bepaalde gevallen mogelijkheden, die bij 
particuliere eigendom van de materiële produktiemiddelen niet kunnen worden 
gerealiseerd' ... 2) 

In het licht van de feiten en deze .,socialistische theorie" doet het bepaald 
lachwekkend aan als de sociaal-democratische leiders in Engeland en Nederland 
zich er op beroemen. dat hun economische en sociologische inzichten reeds door 
vele bankiers. industriëlen en leiders van burgerlijke partijen worden aan'Vaard 
en daarin een onmisbare voorwaarde zien verwezenlijkt om het democratisch 
socialisme te verwel'kelijken. 

De communisten nemen een ander standpunt in t.a.v. de opzet van de nationa
lisaties in de kapitalistische maatschappij. 

Dit berust in de eerste plaats op hun politiek rvan het verdedigen en versterken 
van de nationale zelfstandigheid. 

Vervolgens op hun opvattingen ten aanzien van de wegen naar het socialisme. 
Hoe VIerschillend deze wegen voor de verschilhmde landen ook mogen zijn, .,het 
wezen van alle politieke rvormen van de overgang van de kapitalistische naar de 
klassenloze maatschappij bestaat in de dictatuur van het proletariaat."•) 

Daarin ligt ook het wezenlijke verschil in de nationalisatiepolitiek tussen de 
volksdemocratische en de kapitalistische staten. 

Het is begrijpelijk, dat de Dr. W. Beekman Stichting bij het opstellen van .,de 
les der na-oorlogse nationalisaties" het zinloos vindt de nationalisaties in de volks
democratische landen te bestuderen. Zij motiveert dat echter met zulke kinder
achtige bakerpraatjes. dat we mogen veronderstellen dat niemand het wie dan 
ook kwalijk zal nemen als hij zich aan dit standpunt niets gelegen laat liggen:. 
Het is té zot, té duidelijk ingegeven door haat in plaats van maatschappelijke 
belangstelling. als men beweert, dat het hoofddoel van de volksdemocratie zou 
zijn ,.likwidatie van de middenklassen". en de nationalisaties in deze landen zou
den voortspruiten uit de grote belangstelling voor het e"conomische leven van 
de zijde van ... de politie.2 } 

Dictatuur van het proletariaat onmisbaar 

Dictatuur van het proletariaat houdt in, dat de arbeidersklasse de bourgeoisie 
de staatkundige leiding van het maatschappelijk leven ontneemt en onthoudt en 
zelf de leiding heeft bij de socialistische omvorming van de maatschappij. De 
ervaringen, opgedaan bij de nationalisaties in de kapitalistische landen, beves
tigen de juistheid van de stelling van het marxisme-leninisme, dat het vervangen 
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van de èUctatuur van de bourgeoisie door die van het proletariaat, het 'Verdrijven 
van de kapitalisten uit de sleutelposities in staat en maatschappij en de uitbreiding 
en verdieping van de democratische rechten van het werkende volk, noodzakdijk 
is om te verhinderen, dat de bourgeoisie de werkende massa's kan uitbuiten en 
de socialistische opbouw tegenhouden. 

Daarom beschouwen de communistische partij,en het als één van hun voor
naamste taken de arbeidersklasse niet slechts organisatorisch,. doch ook politiek 
en theoretisch op de strijd voor het socialisme, op het uitoefenen van de staat
kundige leiding van de maatschappij, voor te bereiden en niet, zoals de rechtse 
PvdA-leiders ,.aan te haken bij de tradlUes van het particuliere bedrijfsleven". 

Een tweetal misvattingen over de dictatuur van het proletariaat kunnen niet 
onbesproken blijven, omdat de toenadering en de eenheid van actie van socialis
ten en communisten hierdoor wordt belemmerd. 

De bourgeoisie stelt de dictatuur van het proletariaat voor als een politiestaat 
van het fascistische type. Men legt dan uitsluitend de nadruk op de beperkingen 
van de vrijheden, die deze dictatuur inhoudt. Lenin wees er echter reeds op, in 
het jaar 1919, dus in de donkerste uren van de eerste socialistische revolutie: "De 
dictatuur van het proletariaat betekent niet slechts de macht over de uitbuiters 
- die macht is niet eens de hoofdzaak ... De kern van de zaak is dat het pro
letariaat een hogere vorm van maatschappelijke organisatie van de arbeid 
schept."4 ) In het Beginselprogram van de C.P.N. is deze opvatting weergegeven 
in de woorden, "dat slechts de arbeidersklasse als de meest vooruitstrevende, 
hechtst georganiseerde klasse, die de sleutelposities in de productie inneemt, in 
staat is het gehele volk voor te gaan en te leiden naar vrijheid, democratie en 
welvaart ... ".~) 

Verder heeft de vaststelling dat er mogelijkheden bestaan voor de opbouw van 
het socialisme langs parlementaire weg, door het XX,e congres van de C.P.S.U. 
nadrukkelijk onderstreept, bij sommigen de indruk gewekt als zouden de menings
verschillen tussen de reformisten en revolutionaire marxisten hiermee zijn weg
gevallen. Niets is minder waar. Als de communisten spreken ov,er de parlemen
taire weg naar het socialisme bedoelen zij allerminst, dat zij de kapitalistische 
staat onaangetast zullen laten, maar, integendeel, dat zij hun parlementaire 
machtsposities zullen benutten om de democratie uit te breiden ten koste van de 
uitbuitersrechten van de kapitalisten, kortom de grondslag te leggen voor de 
dictatuur van het proletariaat. Op grond van het feit, dat de rechtse sociaal-demo
craten In vele West-Europese landen over zeer sterke parlementaire posities 
hebben beschikt - zelfs gedurende lange jaren de absolute meerderheid in som
mige parlementen hebben gehad - en ook niet als regeringspartijen de grond
slag,en voor het socialisme hebben gelegd, kan men juist concluderen dat er 
helemaal geen reformistische parlementaire weg naar het socialisme bestaat! Dit 
onderstreept nog de iuistheid van het inzicht van de communisten, dat het 
socialisme zonder dictatuur van het proletariaat niet verwezenlijkt kan worden. 

V erschiliende wegen naar het socialisme 

Een Joegoslavische socioloog nam op het internationale sociologencongres het 
standpunt in, dat het staatsbeheer over de economie grote gevaren met zich mee 
brengt voor burocratische ontwikk!eling en te sterke centralisatie. Hij bepleitte 
het zoeken naar tussenvormen en deed mededelingen over interessante experi
menten op dit gebied in de Joegoslavische volksdemocratie. 
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In de discussiebijdrage van prof. Roemjantsew beluisterden wij een antwoord 
op deze opmerkingen. Deze Sowjet~geleerde was eveneens van mening dat een~ 
tralisatle gevaren met zich mee kan brengen, maar stelde daartegenover dat het 
onmogelijk is een hoogontwikkelde industrie, als die van de U.S.S.R., zonder 
centrale leiding doeltreffend te besturen . .,Wij zijn niet van mening, dat we in 
de S.U. een volmaakte oplossing hebben gevonden, maar zijn er wel van over~ 
tuigd dat onze algemene lijn juist is. Een van de belangrijkste taken van de 
Sowjet~sociologen bestaat er juist in, die concrete organisatievormen te vinden, 
die onze algemene lijn op de meest doeltreffende wijze verwerkelijken," aldus 
prof. Roemjantsew. 

Beide sociologen onderstreepten uiteraard dat het feit, dat er verscheidene 
vormen van maatschappelijke eigendom mogelijk zijn, niets afdoet aan het feit, 
dat de particuliere eigendom een overleefde vorm is. 

Prof. Roemjantsew merkte nog op dat de verschillen in socialistische omvor~ 
ming van de economie voortvloeien uit verschillen in economishe ontwikkeling, 
technisch peil, aanwezigheid en kwaliteit van technische en organisatorische 
kaders, historische ontwikkeling, nationale tradities en andere factoren. 

Ook wat betreft de afschaffing van het kapitalisme en het leggen van socialis~ 
tische grondslagen voor de maatschappelijke ontwikkeling zijn er verschillende 
mogelijkheden. 

De ervaringen met de nationalisaties in de kapitalistische landen, die vooral 
in sociaal~democratische kringen teLeurstelling hebben verwekt, hebben de discus~ 
si es over ,.een nieuw type van nationalisatie", met name in de Engelse en Franse 
arbeidersbeweging, op gang gebracht. De uitplundering van grote middenlagen 
door de monopolies en de economische gevolgen <van de nationale onderdrukking 
scheppen voorwaarden voor de ontwikkeling van een brede massabeweging, die 
alle werkende klassen van het volk omvat, voor de onteigening van de monopo~ 
listen en het buitenlands kapitaal. Gesteund door deze massabeweging, geleid 
door een eensgezinde arbeidersklasse, kan een parlementaire meerderheid van 
communisten, socialisten en andere nationale en democratische groepèringen, 
onder gunstige internationale voorwaarden, beslissende stappen doen inzake de 
overgang naar het socialisme. 

Naast het tot stand brengen van de eeniheid in de arbeidersklasse is inzicht in 
de verschillende typen van nationalisatie, die bij deze ontwikkeling ongetwijfeld 
een belangrijk middel kunnen zijn, een voorwaarde hiertoe. 

Dat deze ontwikkeling mogelijk is wijst niet alleen de theorie uit, maar wordt 
ook beves:tigd door het karakter van de politieke strijd, die zich in de jaren 
1945-1948 heeft afgespeeld rondom de nationalisaties in Tsjechoslowakije en 
Frankrijk en die zich thans afspeelt rondom de staatsindustrie in Oostenrijk. 

De resultaten, de theoretische analyse en de 'Vergelijkingen met de volks~ 
democratische landen, weerleggen de opvattingen van de burgerlijke sociologen 
en economen, dat het verschijnsel van toenemend staatsingrijpen in ·dë kapitaHs~ 
ltische economie in het algemeen en wat betreft de meest verstrekkeinde vorm 
hiervan - de nationalisatie - in het bijzonder, het kapitalistische stelsel we.zen~ 
lijk veranderd hebben. 
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Integendeel, het verduidelijkt het onmaatschappelijk karakter van het parti· 
culier bezit van de produktiemiddelen en de voosheid van de democratie in de 
burgerlijke staat. De noodzaak van de socialistische revolutie blijft niet alleen 
bestaan, maar wordt zelfs voor breder massa's tot een urgente en duidelijke eis 
van de maatschappelijke ontwikkeling. Het belangrijkste onmiddellijke aspect 
hiervan is, dat het gunstiger 'VOorwaarden schept voor eenheid van optreden van 
socialisten en communisten. 

Tenslotte blijkt ook bij het onderzoek van dit, tot op zekere hoogte nieuwe, 
verschijnsel de superioriteit van het marxisme-leninisme,· de ideologie waardoor 
in ons land alleen de C.P .N. zich laat leiden. 

G.V. 

t) De vermelde gegevens zijn voornamelijk ontleend aan: prof. T. E. Chester 
"The nationalised industries of Great-Britain", prof. J. H. Smith "The rise of a 
bureaucracy" (beide schriftelijke discussiebijdragen voor het III Int. Soc. Congres), 
J. Eaton "Economics of peace and war" en F. Billoux "Les nationalisations au 
profit du grand capita!" (in Cah. du Communisme van juni 1956). 

') Socialisme in Overgangstijd Nr. 4 - De les van de na-oorlogse nationalisa
ties- uitgSJVe van de Dr. Wiardi Beekman Stichting 1950, resp. blz. 7, 17, 15, 20, 
18, 19, 20, 2Q en 15. 

a) Resolutie van het 18e congres van de C.P.N. - 1956. 
') Lenin "Het Grote Initiatief" - Nederl. uitgave, blz. 14. 
G) De weg naar socialistisch Nederland - blz. 20. 
I} Socialisme van Utopie tot Wetenschap- hoofdstuk m. 
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Boekbespreking 

HET MEISJE MET HET ROD.E HAAR 

Het is bekend, dat Theun de Vries met zijn "Fuga van deze tijd" - begonnen 
met .. Anna Casparii" en "Pan onder de mensen" met daarbij als intermezzo "Het 
bruiloftslied voor Swaantje" - de laatste halve eeuw Nederlandse geschiedenis 
wil omspannen. De romancyclus zal dus tot in onze dagen reiken. 

Nu is van deze wel zeer produktleve schrijver een nieuw, kloek werk van 600 
pagina's verschenen: "Het meisje met het rode haar". Er is geen vermelding, dat 
dit boek van het verzet en de bezetting tot zijn Fuga gerekend moet worden. Wij 
doen het toch, omdat deze Fuga de bewogen melodie is van het leven en van de 
strijd van ons volk. En al hebben pas de eerste machtige tonen geklonken met 
de imposante aanhef over het begin van onze eeuw, "Het meisje met het rode 
haar" is evenzeer een stem in de melodie, een kristalheldere stem van menselijke 
strijd en van menselijke zegepraal over barbarij. 

Wij zijn De Vries dankbaar dat hij niet heeft gewacht totdat de bezetting -
haar leed en haar heldendom - in zijn Fuga aan de beurt zou zijn maar dat hij 
om zo te zeggen heeft vooruit gewerkt. Zijn nieuwe roman is niet alleen vqn 
grootse allure, het is ook het eerste, waarachtige boek van het verzet én het is 
een moedige getuigenis voor de communistische wereld- en levensbeschouwing. 

Wij leven in een tijd, waarin de reactie zo graag opnieuw omziet naar het 
fascisme als haar redding. Het ganse propaganda-apparaat is ingesteld op het 
doen vergeten wat het Duitse nationaal-socialisme - dit monsterachtige verbond 
van Pruisisch militairisme en imperialisme - was. Het gebeurt rechtstreeks door 
het bepleiten van de noodzakelijkheid van een bondgenootschap met West-Duits
land. Het gebeurt langs de omweg van 'tie ondermijning van het communisme en 
van de Sowjet-Unie, die - hoe kon het anders - zulk een autoriteit in ons volk 
had verkregen. De furie rondom de gebeurtenissen in Hongarije is illustratief 
genoeg. Als voorspellend zegt het meisje met het rode haar in het hoofdstuk 
"Harde waarheden", dat de populariteit van de communisten bij de hele bevol
king een reden te meer voor de heren is, om ze weg te werken. 

Dat op dit moment een boek verschijnt, dat in de Nederlandse verhoudingen· 
tegen de stroom oproeit en dat op indringende wijze de Nederlandse mens weer 
plaatst te midden van zijn strijd tegen het fascisme is ronduit gezegd: reusachtig. 
Want zijn strijd tegen het fascisme was op nationaal niveau het bondgenootschap 
met de communisten en internationaal met de Sowjet-Unie. Dat was de kracht 
van die strijd en de voorwaarde om te overwinnen. Om ook dit in herinnering 
te brengen is niet de geringste verdienste van dit boek. Maar het zegt veel van 
het beeldend vermogen van Theun de Vries, dat zijn roman tegelijk een fel 
bewogen verhaal en een politiek manifest is, dat tegelijk het communisme en de 
Communistische Partij gestalte hebben gekregen en de mensen zo levensecht zijn 
gebleven. Ook en juist onder de moeilijke omstandigheden van het verzet in de 
bezetting. 

* 
Theun de Vries zegt van zijn nieuwe roman, dat de daarin optredende heldin 

Hanna S. niet vereenzelvigd mag worden met de historische Hannie Schaft, al 
heeft de laatste aan de eerste vele karaktertrekken en ook vele verzetsdaden 
geleend. Wij lazen dit in zijn nawoord, toen wij aan de laatste bladzijde toe 
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waren. Wij eerbiedigen het recht en de vrijheid van de auteur om zijn stof te 
rangschikken, maar voor ons - en naar we aannemen voor iedere lezer en 
lezeres - versmelten Hanna S. en Hannie Schaft in elkaar en zal de laatste als 
de eerste de geschiedenis ingaan. Theun de Vries deed wat ex-koningin Wilhel
mina deed: in Hannie Schaft het nationale verzet symboliseren. 

Maar de werkelijkheid en waarheid, welke Theun de Vries schreef, waren 
nog groter en onàantastbaarder: in Hannie Schaft symboliseerde hij daarenboven 
het communistische verzet, dit sterke gist van de nationale, anti-fascistische 
afweer. 

* Wij kennen het grote beeldende en verbeeldende vermogen van Theun de 
Vries, zijn bladzijden gave en prachtige proza over personen, milieu en natuur, 
zijn beschrijvingen en beschouwingen, welke tot het beste behoren wat onze 
vaderlandse literatuur bezit. Zijn nieuwe roman is anders gericht. Hij is één 
bruisende activiteit. Alles is handeling, ook het denken van zijn figuren is daarop 
gericht. Daardoor heeft "Het meisje met het rode haar" zulk een vaart gekregen. 
Wellicht was hiervoor mede een oorzaak, dat de roman minder ver af liggende 
geschiedenis behandelt en een gebeuren in de tijd omspant, waarvan wij allen 
getuigen waren. Vijf jaren, welke zo vol gebeurtenissen waren en welke de 
msen zo schokten en veranderden ten goede of ten kwade, dat de feiten zich wel 
huizenhoog voor de schrijver moesten opstapelen. Doch hij heeft zich niet laten 
overmeesteren door het geweld van de stof. Hij is de enorme hoeveelheid mate
riaal de baas gebleven. Met een meesterhand heeft hij hoofd- en bijzaken geran
schikt, detail en geheel op elkaar laten inwerken, zodat het w a a r om van. het 
handelen van zijn personages voortdurend antwoord krijgt. 

Ziehier zulk een fel detail. Na haar vlucht uit de deportatietrein naar Polen, 
komt Hanna's Joodse studiegenote en vriendin uitgeput bij haar ouders aan. Zij 
valt op het eten aan en schrokt en drinkt als een dier, zodat de aanwezigen zich 
min of meer gegeneerd verwijderen. Het is alsof Theun de Vries in het begin van 
zijn boek al laat zien, waartoe honger en vernedering en tenslotte afstomping 
leiden en waartoe de fascisten deze onmenselijke middelen hanteren - om de 
mensen aan beesten gelijk te maken, waarover zij naar hartelust de zweep kunnen 
laten knallen. 

Er is, diep in het boek, het detail-bericht, dat in Gri-ekenland gevechten zijn 
voorgekomen tussen Britse landingstroepen en binnenlandse strijdkrachten. Een 
verblindend detail over het klasse-karakter, dat de (anti-fascistische) oorlog voor. 
de imperialisten was. Nog in volle strijd tegen de nazi's werden al de eerste· 
hindernissen gelegd op de weg van een volk, dat n1et alleen vrij wilde zijn van 
buitenlands fascisme maar ook van binnenlands, niet alleen van buitenlandse maar 
ook van binnenlandse reactie . 

.,Het meisje met het rode haar" laat zich lezen als een avonturenroman. Zo 
is het ons vergaan en zo zal het een ieder vergaan. Maar het is tegelijk een boek, 
dat vreel, heel veel duidelijk maakt en de samenhang van de gebeurtenissen laat 
zien en onthult. . 

Aangrijpend en schokkend zijn de hoofdstukken welke de hongerwinter als 
achtergrond hebben, een vreselijk décor. Hier worden mensen, groten el) kleinen, 
geschilderd op jacht naar voedsel en brandstof, mensen, die door honger en kou 
ontaarden en in al hun naaktheid voor ons staan. Omdat de bezetter de oude, 
beschermende gang van zaken ophief en omzette in chaos en in roof, als maar 
roof. Maar ook de schildering van mensen, die niet klein te krijgen zijn en in 
get..stelijke kracht groeien. En achter de afzonderlijke mensen het proces, dat 
langzaam maar zeker, doch onweerstaanbaar voortgaat: een heel volk, dat naar 
het moment van de bevrijding toedringt in steeds dieper haat tegen een bezetter, 
die tegenover de zich voltrekkende nederlaag slechts kan antwoorden met erger 
beestachtigheid. · . 
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Het boek begint als een dagboek, de overpeinzingen van een juridische studente, 
Hanna S., over de Duitse overval op ons land. Zij komt uit een sociaal~demo~ 
cratisch milieu, maar kent toch de arbeiders en hun wereld niet. De vernedering 
van de Joodse medeburgers treft haar diep. Hanna is niet gemakkelijk 'Voor 
zichzelf; zij, die verlegen is tegenover vreemden, die zich zelfs moeilijk uit tegen~ 
over vrienden en bekenden, kent geen verlegenheid waiu het haar innerlijk betreft, 
zij wil tot de kern der dingen doordringen. Haar eerste activiteit tegen de vijand 
dient nog de bescherming van één mens, het stelen van een persoonsbewijs in 
een zwembad om haar Joodse studiegenote Tanja voor deportatie te redden. Deze 
daad was nietig in vergelijking met wat zij later zal doen, het jagen op en het 
vonnissen van de verraders van ons volk. 

Met deze daad sneed Hanna S. echter de band met haar rustige verleden door. 
Het ,.dagboek" wordt een strijdboek van Hanna S. en van haar kameraden in 
de communistische verzetsgroep, in de Raad van Verzet. 

Dit gebeurde niet één, twee, drie, maar Hanna S., die van meet af aan gekozen 
had voor Nederland, groeide snel naar een keuze op hoger niveau, voor het 
communisme, dat zoals Theun de Vries zegt, van haar eeuw, haar tijd en tijd~ 
genoten is en dat komen moet, eenvoudig omdat het in de aard der dingen ligt. 

En zo komt de dag, dat Hanna S. als haar innigste wens uitspreekt ,.met men~ 
sen in verbinding te willen treden, die het dichtst bij het volk staan en het duide~ 
lijkst weten, waarom zij de vijand bestrijden. Ik bedoel de arbeiders." 

Wij willen nog eens zeggen, dat het markante in het kunstenaarschap van 
Theun de Vries, die monumenten van anderen beitelt, is dat hij hen, die buiten 
de directe wereld der arbeiders staan, op de historische rol der arbeidersklasse 
wijst. Hij legt het verband tussen de nationale strijd en de leidende positie van 
de arbeidersklasse daarin en haar verder grijpende doeleinden: ,.voor wie (de 
arbeiders, F.S.) het verzet een stuk op weg is naar een rechtvaardiger wereld". 

* 
Als Hanna S. toetreedt tot de RVV komt zij in de WE;reld der arbeiders. En 

zij bepeinst: ,.Zij wisten bijna altoos met een onmiddellijkheid, die mij verblufte: 
dit is goed, dit is slecht, dit is twijfelachtig voor de grote zaak. Zij maten hun 
oordeel af aan de doeltreffendheid en de omvang van de gebeurtenissen en aan 
de vraag, of de massa van het volk er mee gediend is". 

Het partij kiezen is de hefboom voor alle strijd ....- voor de reactie en voor de 
arbeiders. De moedwillige ontkenning hiervan door de sociaal~democratie was en 
is de grootste dienst, welke ooit aan het kapitalisme werd bewezen. Zij heeft er 
toe geleid, dat het klassegevoel en het socialistische geweten van velE! arbeiders 
insluimerden en dat zij hun richting kwijt raakten. Hen is tientallen jaren voor~ 
gehouden, dat begrippen als vrijheid en democratie boven de klassen staan, een 
voor allen geldende waarheid bevatten. In deze zo ontste!lertd schadelijke !le~ 
dachtenwereld is ,.Het meisj•e met het rode haar" een krachtige interruptie. En 
de wens welt op, dat vele sociaal~democratische arbeiders dit boek zullen lezen. 
Het zal misschien meer effect sorteren dan vele avonden praten ... 

Hanna S. treft het optimisme en zelfvertrouwen, dat de communistische arbei~ 
ders zo kenmerkt ... Ik verwonderde me dikwijls, dat deze mannen niet in verhit~ 
tering of haat waren afgestompt door het leven, dat zij ....- tenminste de meesten 
van hen ....- hadden geleid. Er stak iets onverwoestbaars in allen." Zo werden 
de sterke eigenschappen van de arbeiders ook die van Hanna S., waardoor ha~r 
nobele en strijdbare persoonlijkheid kon loskomen uit de slaperig makende sluiers 
van een onwetend bestaan. 

Hanna's persoonlijkheid! Als zij, die vanwege haar eigen veiligheid en die van 
haar ouders onvoorwaardelijk haar ouderlijk huis moest mijden, onverwacht en 
onverhoeds voor haar vader staat, luiden haar. onuitgesproken woorden: .. Ik 
streelde vader nog één keer langs de wang, en verbaasde me tegelijkertijd, dat 
het gebaar mij ....- de moeilijke, de schroomvallige ....- zo moeiteloos afging". Zo 
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was Hanna S., boordevol genegenheid voor haar geliefden en haar verzets
kameraden. Maar het kwam er moeilijk uit bij dit zo stille en in zichzelf gekeerde 
meisje, dat niet aarzelde het dodende handwerk te verrichten tegenover land
verraders uit liefde voor haar volk, opdat het leven kon. 

* 
Vele personen komen voor in de roman, maar de schrijver richt zich op enkele 

centrale· figuren: Hanna S. om wie vooral het boek begonnen is en naast haar 
Hugo, de stille en verbeten knaap uit !Jmuiden, die haar grote liefde kreeg. De 
twee vrolijke en keiharde arbeidersmeis}es An en Tinka, een aantal mensen uit 
het communistische verzet, wier type en karakter met enkele flitsende lijnen zijn 
getekend. Wat verder weg, maar goed herkenbaar aanvoerders van een burger
lijke verzetsgroep, die een wonderlijke en zelfs dubieuze opvatting van de natio
nale strijd hebben en tenslotte het landverraderlijk wild, waarop Hanna en haar 
kameraden jagen. 

Hanna en Hugo waren bijna gelijksoortigen in karakter en dadendrang. Beiden 
gaven zich moeilijk aan derden. Hoe teder beschrijft de Vries hun genegenheid 
voor elkaar, die als het ware aansluipt en waarover zij zich toch niet willen uiten. 
Een handaanraking, een plotseling verlegenheid, tot Hanna zich uitspreekt in die 
smerige boerenschuur in de omgeving van Bilthoven. Het gebeurde tijdens de 
wekenlange vossenjacht, de mislukte poging om de verrader VosJander uit de 
weg te ruimen. Deze jacht is een boek in een boek, een afzonderlijk verhaal van 
een boeiende speurtocht, waarbij twee andere landverraders vallen door de 
straffende hand van Hugo en Hanna. Het verhaal ook van de overtreding van 
de verzetsdiscipline, omdat ze zonder voorkennis en geheel op eigen houtje er 
op uitgetrokken waren. 

Aangrijpend is het sterven van Hugo en de wanhoop van Hanna, die voor 
goed de enige man verliest, waarvan zij ooit heeft gehouden en houden zal. Die 
huiveringwekkende vraag van Hanna wanneer zij verne·emt, dat de SD haar 
Hugo, die met drie kogels in de maag op sterven ligt, tevergeefs geheimen pro
beerde te ontfutselen: · .. was er dan geen goed mens bij hem?" ... Zij overwint 
langzamerhand haar wanhoop door het besef, dat niet het sterven van Hugo, 
maar zijn leven er op aan kwam, krachtens haar eigen opvatting, dat niet de duur 
van het leven beslissend is, inaar wat men .met dit leven heeft gedaan. En daar 
zijn haar kameraden, vooral An en Tinka, die haar helpen nieuwe kracht te 
vergaren in nieuwe activiteit tegen de vijand. 

De strijd gaat voort. Hanna en An en Tinka, de drie Haarlemse scherpschut
teressen, komen in contact met een burgerlijke verzetsgroep, waarin het oude, 
ver in de vergetelheid liggende maatschappelijke leven van rangen en standen 
eveneens wordt voortg,ezet. En het is hun een openbaring, dat niet al het verzet 
~nbaatzuchtig is maar dat dwars door de nationale strijd voor een hogere vrijheid 
en een hogere democratie heen alweer plannen worden uitgebroed om het oude, 
dat niet terug mág komen, toch weer te herstellen. "' 

* 
Het einde van de oorlog en bezetting komt onweerstaanbaar naderbij, begeleid 

door een steeds gruwzamer moorden van de nazi-furie. Hanna S. wordt gepakt. 
De laatste hoofdstukken van de roman ontroeren diep. Angst en bovenmenselijke 
moed wisselen af; angst in de eenzaamheid van haar cel, ontembare wil oog in 
oog met haar verdierlijkte beulen. Haar laatste levensdagen dwongen haar een 
ongekende moeilijkheid te overwinnen: alleen te zijn, voor het eerst zonder 
kameraden. Maar buiten haar cel weet zij van de ondergang van nazi-Duitsland, 
van het aanstormen van de Sowjettroepen op Berlijn en van de snel naderbij 
komende bevrijding; Twente en de Achterhoek zijn al weer Nederlands. En Hanna 
slaakt haar trotse kreet: "Ik was gebroken en ongebroken gebleven!" 

De levenslijn van Hanna S., dit kind der mensen, breekt af als deze mensen 
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de vreemde ketenen kunnen afschudden. Zij droomt, dat zij door de duinen gaat; 
de Nederlandse vlag is uitgestoken en Hugo is bij haar ... 

Zij gáát door de duinen, haar laatste gang. En als de fascistische kogels haar 
lichaam doen sterven, vlammen over het oeroude Nederlandse landschap de 
woorden: .. Ik was een communiste". 

Theun de V rks bewees Hannie en Hanna en allen, die vielen, de laatste, 
literaire eer. Maar hij schreef voor de levenden, opdat zij strijders zullen zijn ... 

FRED SCHOONENEERG 

VERW'EER TEGEN GEW,'ELD 

De Amerikaanse Quakers hebben onder de titel .. Speak truth to power 
(Houdt de macht de waarheid voor) ,een onderzoek gepubliceerd naar de op~ 
lossing van de internationale conflicten. De Nederlandse vertaling van dit boekje 
luidt .. Verweer tegen geweld" en is bij de Wereld Bibliotheek te Amsterdam 
verschenen. · 

Zij waren onder de weinigen, die gedurende de koude oorlog hun stem verhieven 
om de internationale spanningen te verminderen en de intérnationale vrede dichter 
bij te brengen. Achtereenvolgens verschenen .. De Verenigde Staten en de Sowjet~ 
Unie", ,.Vredesstappen" en ,.Naar veiligheid door ontwapening". 

Dit boekje getuigt opnieuw van hun onverzettelijke wil en ernst om het vreed~ 
zaam naast elkander bestaan van de volkeren te dienen. In deze tijd, nu de deur 
naar een wereld van overvloed open staat, wordt de mens door een aantal wer~ 
kelijke tegenstrijdigheden zoals armoede en rijkdom, honger en eten, onveiligheid 
en macht, knechtsschap en vrijheid, oorlog en vrede, in verwarring gebracht. 
Daarom vragen zij zich af hoe zij kunnen bijdragen tot het vinden van oplossingen 
voor de sleutelprobiemen van vandaag - vreedzaam overleg ter beëindiging van 
conflicten, bevrijding van de menselijke geest, overwinnen van de lijfelijke 
armoede. De mensen wensen geen oorlog. Ook de overgrote meerderheid van de 
Amerikanen niet. En toch hebben zij de militaire politiek aanvaard. Het ging 
wel niet van harte. Maar zij deden dit, omdat deze mensen meenden dat op geen 
enkele andere wijze de vrede en daardoor de welvaart gediend kon worden. Uit~ 
voerig wordt in dit belangwekkend geschrift aangetoond, dat deze meningen op 
drogredeneringen berusten. De militaire politiek, of met andere woorden de .. po~ 
litiek van kracht" ,heeft bankroet geleden en levert juist voor Amerika het groot~ 
ste gevaar op. 

Zij schrijven: 
,.Het Amerikaanse prestige buiten onze grenzen is in ernstige mate ge

slonken en we hebben veel van de goede gezindheid verspeeld welke· ons 
eens werd toegedragen. Onze vooringenomenheid met het anti-communisme, 
de hardnekkigheid waarmee we slechts vanuit een militaire machtspositie 
willen handelen, onze vastbeslotenheid om juist ook di.e naties te bewa
penen, voor de ontwapening waarvoor miljoenen hebben gevochten en zijn 
gestorven, - dit alles heeft de betrekkingen met zelfs die landen, welke 
wij onze bondgenoten noemen, allerminst verstevigd." (blz. ~4) 

En verder: 
.,Uitgaande van de foutieve stelling, dat alles wat anti-communistisch is, 

dientengevolge democratisch zou zijn, hebben vele Amerikanen steun ver
Ieend aan, dan wel berust in maatregelen, die algemeen als kenmerkend 
voor het totalitarisme worden beschouwd: bespioneren van medeburgers; 
anonieme aanklachten; beperkingen der bewegingsvrijheid, van de vrijheid 
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van meningsuiting, van de persvrijheid; strafvervolgingen op grond van 
wereldbeschouwingen in plaats van daden; het omkeren der traditionele 
usance dat onschuld vast staat totdat het bewijs van schuld wordt gele
verd; de geleidelijke militarisatie van onze geest en onze samenleving; 
alsmede onze gedachten- en onze spraakverwarring, die zozeer zijn aan
gegroeid dat we niet eens meer verbaasd zijn wanneer we een frase als 'de 
vrije wereld' horen gebruiken met de bedoeling, dat deze alle naties en 
koloniën omvat, onverschillig hoe dietoriaal geregeerd en hoezeer uitge
buit, zolang zij maar niet aan de leiband der Sowjets lopen." 

Op alle gebieden heeft deze militaire politiek van de V,erenigde Staten zich 
gemanifesteerd. Tegenover de volkeren, die om bevrijding van koloniale over
heersing worstelen. Bij de herbewapening van Duitsland en Japan. Bij de wereld
handel, die vèrstrekkende voordelen zou hebben voor de stabiliteit en vrede in de 
wereld. Deze politiek brengt de wereld op de rand van de wereldoorlog. 

·De Quakers zijn geen voorstanders van het communisme. Integendeel! Maar zij 
zeggen: "Zonder aan het kwaad van het communisme voorbij te zien, moeten we 
toch de historische theorie van de duivel verwerpen." 

En op een andere plaats: 
"Onder de huidige omstandigheden kan maar wem1g vooruitgegaan 

worden door vast te stellen, welke der naties het eerst van kwade trouw 
heeft blijk gegeven. Veel belangrijker is het feit, dat vijandigheid vijandig
heid heeft voortgebracht totdat de botsing van de twee reuzen het terrein 
der internationale politiek is gaan beheersen." 

Aan de hand van een qroot aantal voorbeelden tonen zij aan, dat het een 
absurditeit is, de Sowjet-Unie als de boeman af te schilderen. Dat kan alleen 
maar de spanning in de wereld vergroten. Het helpt eveneens geen zier om met 
dkaar te gaan bekvechten over de kwestie bij wie de schuld ligt dat de tegen
woordige toestand is ontstaan. Men moet er alleen van uitgaan, dat de tot 
dusver gevolgde politiek afgelopen moet zijn. Geweld kan in geen geval de 
oplossing van de internationale problemen brengen. 

De Quakers zijn strijdbare pacifisten. Zij geven in dit geschrift blijk van hun 
opvatting van de politiek van volkomen g~eweldloosheid. Zij menen, dat deze 
politiek voortgezet moet worden tot eenzijdige ontwapening_toe. Zij weten echter 
ook dat op dit punt velen met hen van mening verschillen. Te verwachten, dat dit 
van vandaag op morg,en zou gebeuren zou niet reëel zijn. Maar zonder dat we 
allen zover willen of kunnen gaan, is het duidelijk, dat geweld moet worden uit
gesloten, dat we de koloniale onafhankelijkheid der volkeren moeten verdedigen 
en ons verzetten tegen de verpletterende eisen van de oorlogsvoorbereiding. 

Vanuit hetzelfde reële standpunt ondersteunen zij en werken mee aan elke 
actie, die de zaak van de vrede en van de ontspanning kan bevorderen. Hierover 
zeggen zij: 

"Wanneer wij het belang der toewijding aan het pacifisme onderstrepen, 
willen wij daarmede geenszins de indruk wekken, dat de overgave, waar
mee niet-pacifistisch ingestelde personen en organisaties voor de vrede 
werken onbelangrijk zou zijn. De vele van bezorgdheid vervulde mensen, 
die zich inspannen om een constructieve politiek te helpen te bevorderen, 
maar ervoor terugdeinzen om de noodzakelijkheid van militaire machts
vorming te bestrijden, dragen in zeer aanzienlijke mate ertoe bij, dat 
groeiende spanningen bedwongen, en het uitbreken van vijandelijkheden 
vookomen worden. Wij hebben aan vele activiteiten deelgenomen, en ver
wachten bij dergelijke pogingen in de toekomst wederom met hen samen 
te werken. Campa~gnes ten gunste van een algemene ontwapening houden 
de publieke belangstelling wakker op een kritiek terrein der politiek." 

De opvattingen van de Quakers, die zij in dit boekje hebben uiteengezet en 
die wij hierboven in het kort hebben weergegeven, vormen een belangrijke bij
drage voor de strijd van v!ede. 

B.G. 
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Part~jdocumenten 

VERKLARING VAN HET PAR TIJBESTUUR DER C.P.N. 

OVER D_E PUTSCH IN HONGARIJE 

Het Partijbestuur van de Communis
tische Partij van Nederland heeft in 
zijn zitting van 29 oktober o.m. een be
spreking gewijd aan de gebeurtenissen 
van de laatste dagen in Hongarije en 
de anti-communistische campagne die 
de reactie ook in ons land rond deze 
gebeurtenissen voert. 

Het Partijbestuur doet een beroep op 
alle vredelievende Nederlanders om het 
ware en gevaarlijke karakter van de 
gebeurtenissen in Hongarije te onder
kennen en tegen de Ophitsingscampag
ne hier te lande stelling te nemen. 

Een duidelijk overzicht over deze ge
beurtenissen is er nog niet. Doch alle 
beschikbare gegevens wijzen op een 
putsch, een poging om met wapen
geweld de invoering van de nieuwe po
litiek van de Hongaarse volksdemocra
tie te storen en te discrediteren. 

Deze politiek is gericht op vermin
dering rvan de centralisatie en het vol
gen van eigen wegen bij de opbouw van 
het socialisme, en op het uitbreiden 
van de socialistische democratie. 

Er is een onmiddellijk verband zicht
baar tussen dit contrarevolutionaire 
avontuur en het streven van de Ame
rikaanse politici van de koude oorlog. 
Deze laatsten hebben er alle belang bij 
afbreuk te doen aan het gezag, dat de 
vredespolitiek van het socialistische 
wereldstelsel zich heeft verworven en 
te verdoezelen, dat de imperialistische 
machtsbegeerte en winsthonger overal 
ter wereld op steeds grotere we,erstand · 
van de volkeren stuiten. Ook moedigt 
de herleving van het fascisme in West
Duitsland, zoals dat het meest duidelijk 
spreekt uit het verbod van de Com
munistische Partij van Duitsland, over
al in Europa de reactionaire krachten 
aan, terwijl de activiteit van de nazi's 
niet beperkt blijft tot West-Duitsland 
zelf. 

Het is duidelijk gebleken, dat de 
putsch in Hongarije uitgevoerd werd 
door vanuit het buitenland gesteunde 
ondergrondse groepen, die lang te vo
ren georganiseerd en bewapend zijn. 

Juist de laatste dagen hebben NAVO
militairen onomwonden uitgesproken, 

dat volgens hun plannen Hongarije en 
Polen zouden moeten dienen als op
marsgebied voor de Amerikaanse en 
Westduitse agressielegers in een nieu
we oorlog tegen de Sowjet-Unie. 

paarmee kan het voor ieder helder 
zijn, dat het contra-revolutionaire avon· 
tuur in Hongarije, indien het zijn doel
einden zou hebben bereikt, het gevaar 
van het uitbreken van een nieuwe oor
log in Europa zou hebben vergroot, -
een oorlog, die ons werelddeel en ons 
dichtbevolkte land in het bijzonder, on
gekende rampspoed en vernietigingen 
zou brengen. 

Het is niet toevallig, dat het optreden 
van de imperialistische agenten in 
Hongarije samenvalt met het laatste 
bedrijf van de campagne voor de presi
dentsverkiezingen in de Verenigde Sta
ten. In de burgerlijke pers is er op ge
wezen, dat een van de belangrijkste 
punten, waarop de huidige Amerikaan
.se regering door haar tegenstanders 
wordt aangevallen, is, dat Eisenhower 
zijn verkiezingsbelofte tot "bevrijding" 
van de volksdemocratische landen tij
dens zijn presidentschap niet is nage
komen. 

Bij het nastreven van hun anti-socia
listische doeleinden hebben de reactio
naire elementen ook gebruik gemaakt 
van zekere moeilijkheden in het econo
mische en politieke leven in Hongarije. 
Het is van hier uit nog niet mogelijk, 
zich een duidelijk beeld te vormen van 
de economische moeilijkheden, die me
de ontstaan kunnen ten gevolge van de 
Amerikaanse oorlogspolitiek. 

Maar ongetwijfeld zijn er ook politie
moeilijkheden veroorzaakt door het feit, 
dat de critiek op in het verleden door 
de Hongaarse Werkerspartij gemaakte 
fouten werd overdreven en oversloeg 
in verloochening van verrichte presta
ties, hetgeen tot verwarring in de par
tij en de arbeidersklasse heeft geleid. 
Daarbij speelt ook een rechts-opportu
nistische opvatting over de internatio
nale ontspanning een rol, die tot pas
siviteit en het verslappen van de waak
zaamheid moest leiden. Welke ook de 
inwendi.ge omstandigheden zijn en in 
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welke mate kringen !Van de Hongaarse 
bevolking uit politieke onbewustheid 
handelden, het contra-revolutionaire 
karakter van de putsch is onmisken
baar, daar hij direct tegen de vriend
schap en solidariteit met de Sowjet
Unie gericht was. 

Dit is, hoe erg ook, niet al te ver
wonderlijk, aangezien de voo1malige 
Hongaarse bourgeoisie in twee wereld
oorlogen tegen Rusland heeft gevoch
ten en in de tweede wereldoorlog aan 
de zijde van. Hitier verslagen werd, het
geen tot de bevrijding van Hongarije 
door de Sowjet-legers leidde. 

De reactie in Nederland heeft zich 
onmiddellijk achter de contra-revolu
tionaire staatsgreep in Hongarije ge
plaatst. Het geweeklaag over het lot 
van de Hongaarse bevolking klinkt 
wel zeer vals uit de monden van hen, 
die de atoomoorlog voorbereiden tegen 
de !VOlkeren van Oost-Europa en die 
meewerken aan de bewapening van de 
SS in West-Duitsland. 

Ook E.vert Vermeer, de voorzitter van 
de PvdA, heeft zich gevoegd in dit 
koor, aan de zijde van de KVP en de 
AR. 

De socialistische arbeiders mogen be
denken, dat zulke bestuurders door hun 
verkla.ringen ten gunste van de vanuit 
het buitenland geleide putsch de mede
verantwoordelijkheid op zich nemen 
voor het ondergrondse gewroet in 
Oost-Europa, waardoor de verbetering 
van de betrekkingen tussen Oost èn 
West wordt gesaboteerd en dat ons aan 
de rand van een oorlog in Europa zou 
brengen, indien het niet tijdig de kop 
wordt ingedrukt. 

De rechtse elementen in ons land 
veinzen een bijzondere verontwaardi
ging over het feit, dat de Sowjet-troe
pen op tVerzoek van de Hongaarse re
.gering zijn opgetreden tegen de contra
revolutie. :M:aar deze verontwaardiging 
is niets dan huichelarij. 

De door hen gesteunde EDG, zowel 
als de thans geldende Parijse Accoor
den, geven Westduitse, Amerikaanse 
en andere buitenlandse troepen de be
voegdheid om in Nederland of elders 
in West-Europa in te grijpen, wanneer 
de positie van de reactie bedreigd 
wordt. In "dit geval zou het echter niet 
gaan om de bescherming van de macht 
van het volk en het verhinderen van 
de terugkeer tot het kapitalisme, maar 
om bestendiging van de heerschappij 
van de binnen- en buitenlandse mono-
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polies. Hebben deze zelfde groepen niet 
ook met dat doel voor ogen ingestemd 
met de legering van Amerikaanse troe
pen in Soesterberg? 

Wil men het ingrijpen van buiten
landse troepen in binnenlandse aan
gelegenheden van welk land dan ook 
voorkomen, dan dient dat te geschieden 
door het tot stand brengen !Van een 
stelsel van collectieve veiligheid in 
Europa, het opheffen van militaire 
blokvorming en het stopzetten van de 
herbewapening van de Westduitse 
nazi-Wehrmacht, de voornaamste oor
zaak van de spanningen in Europa. 

Terwijl de reactionaire krachten in 
Nederland het doen voorkomen alsof 
zij vol zorgen zijn over de sociaal

. economische toestand der Hongaarse 
arbeiders, weigeren de ondernemers in 
ons land aan de arbeiders ook maar 
iets af te staan van hun enorme 
winsten. Integendeel, het grootkapitaal 
maakt zich op voor een verscherpte 
aanval op het levenspeil van de wer
kende bevolking. Het voert een Co
lijnse campagne voor "versobering" en 
"consumptiebeperking" het bereidt een 
nieuwe huurverhoging en premiehef
fing voor de ouderdomsvoorziening 
voor, zonder dat daarbij een overeen
komstige looncompensatie in het voor
uitzicht wordt gesteld. En inmiddels 
stijgen de prijzen en worden de bewa
peningslasten opgevoerd. 

Het geschreeuw over Hongarije moet 
blijkbaar ook dienen om de aandacht 
van de werkers van deze dreigende 
verslechteringen af te leiden en om 
hun eenheid te verhinderen door mid
del van een buitenlandse twistappel. 

Het Partijbestuur wekt de Neder
landse arbeidersklasse en alle democra
ten op om deze opzet te doorzien en 
te veroordelen. Zij mogen zich niet van 
de strijd voor hun rechten en hun le
venspeil, voor ontspanning en tegen 
elke oorlogsprovocatie laten afleiden. 

Het Partijbestuur roept de commu
nisten op om vooraan te gaan in deze 
strijd en met kracht verder te werken 
aan het tot stand brengen van de een
heid tussen socialisten en communisten. 

De gebeurtenissen van de laatste da
gen laten duidelijk zien, dat de reactie 
weliswaar tot de brutaalste methoden 
in staat is, maar dat zij niet sterk ge
noeg is om haar agressieve en oorlogs
zuchtige doeleinden te verwerkelijken 
en de ontwikkeling naar het socialisme 
tegen te houden. 



BESLUIT VAN HET PARTIJBESTUUR D.ER C.P.N. 

Het Partijbestuur van de CPN heeft op zijn zitting van 29 oktober met algemene 
stemmen een besluit aangenomen over de regeling van zijn werkzaamheden en de 
functie-verdeling, dat als volgt luidt: 

1. Het Partijbestuur is gekozen met de opdracht, tot aan het vo•lgende congres 
leiding te geven aan de activiteit van de partij op alle gebieden. 

De omovang van het Partijbestuur is tot 31 leden verminderd om het in de 
gelegenheid te stellen sneller en effectiever te werken en niet alleen algemene 
politieke vraagstukken, doch ook de practische uitvoering van de partij
werkzaamheden te bespreken. Daartoe zal het Partijbestuur als regel elke 
maand bijeenkomen. Het zal regelmatig verslagen van de werkzaamheden van 
het Dagelijks Bestuur, de redactie van De Waarheid en de fracties in de Tweede 
en Eerste Kamer behandelen. 

De werkzaamheden van het Partijbestuur worden geleid door een voorzitter 
en een algemeen secretaris. 

De taak van de voorzitter is het leiden van de zittingen. De taak van de 
algemeen secretaris is het voorbereiden van de zittingen en het toezicht op de 
uitvoering van de besluiten rvan het Partijbestuur. 

Tot voorzitter benoemde het Partijbestuur pgt. G. Wagenaar. Tot algemeen 
secretaris pgt. P. de Groot. 

2. Het Partijbestuur zal op geregelde tijden landelijke beraadslagingen organi
seren, welke propagandistische en organisatorische werkzaamheden, de voor
bereiding van verkiezingen e.d., zullen hebben te bespreken en dienaangaande 
adviezen aan het Partijbestuur zullen uitbrengen. 

Tezamen met het Partijbestuur zullen voor deze beraadslagingen worden 
uitgenodigd: de dagelijkse besturen van de districten, vertegenwoordigers van 
de partij in openbare lichamen, partijgenoten uit diverse organisaties van de 
bevolking en anderen, wier advies van nut kan zijn. 

3, Het Partijbestuur heeft een Dagelijks Bestuur verkozen, bestaande uit de partij
genoten J. Brandenburg, R. Haks, H. Hoekstra, G. Kuijper, N. Luirink, H. 
Verheij, J. Wolff. 

Het Dagelijks Bestuur zal werken onder leiding van een secretaris, die tervens 
de functie van penningmeester zal vervullen. 

In deze functie is pgt. G. Kuijper benoemd. 
De taak van het Dagelijks Bestuur is de uitvoering van de besluiten van het 

Partijbestuur op propagandistisch en organisatorisch gebied. Het zal onderling 
zijn taken verdelen volgens de behoeften van de werkzaamheden. 

Hierdoor komen de afzonderlijke bureaus voor propaganda en organisatie te 
vervallen. 

Het Dagelijks Bestuur is zodanig samengesteld dat zijn leden geen of weinig 
tijdrovende andere functies vervullen zodat zij zich geheel aan het werk van 
het Dagelijks Bestuur kunnen wijden. 

Het Dagelijks Bestuur zal op collectierve wijze werken en als regel eenmaal 
per week vergaderen. 
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Uit een rede in de Poolse Sejm 

Onlangs heeft Domonik Horodynski, 
een rooms-katholiek afgevaardigde in 
de Poolse volksvertegenwoordiging (de 
Sejm), onder meer het volgende ver
klaard: 

"Het is ongetwijfeld een moeilijke 
taak, die tijd vergt, de dictatuur van 
het proletariaat te verenigen met het 
volksparlementat;isme. Onz,e le~raa(d 
hierbij dient te Zijn de grondwet van 
de Volksrepubliek Polen, welke grond
wet bij juiste toepassing een der waar
borgen vormt 'Van de rechtsstaat. Mil
joenen gelovigen bouwen mee aan het 
socialisme, ze beschouwen het als hun 
maatschappijvorm en zij zdjn bereid 
er offers voor te brengen. Deze gelo
vigen bekijken de wereld eveneens met 
socialistische ogen. In Polen is dank 
zij de revolutie een massale vooruit
strevende katholieke beweging ont
staan, die zich zowel achter de revolu
tie als achter het katholicisme plaatst. 
Onder de katholieke bevolking is bij 
ons, en niet bij ons alleen, een scherpe 
strijd ontstaan tussen de oude en de 
nieuwe opvattingen. De uitslag van de
ze strijd is van grote betekenis voor de 
zaak van het socialisme. Katholieken 
en marxisten dienen elkaar wederzijds 
te respecteren en moeten leren elkan
der naar juist waarde te schatter).." 

Tegen woningnood in de 
socialistische landen 

Onder de maatregelen die voorrang 
moeten hebben, noemt Horodynski: "de 
woningnood opruimen". Als nasleep 
van de oorlogsverwoestingen is on
danks krachtige bouw-aktiviteit het 
woonruimte-gebrek nog aanzienlijk. 

Dit geldt ook voor de Sowjet-Unie, 
hetgeen onlangs uiteen is gezet in e~n 
studie door D. Chodjajew, secretariS 
van de Unie van Architecten der USSR. 
Niet altijd (zegt Chodjajew) is bij de 
bouw van nieuwe woningen allereerst 
gelet op het gerief der bewoners. Dit 
is · nu anders geworden. Als geslaagde 
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voorbeelden noemt hij Zuid-West-Mos
kou, Magnitogorsk, Angarsk en Zapa
mzje. Een belangrijke verbetering acht 
Chodjajew het snel toenemende gebruik 
van vooraf in de fabriek pasklaar ge
maakt (geprefabriceerd) bouwmate
riaal van gewapend beton. 

In 1955 zijn in de Sowjet-Unie 450 
fabrieken tot dit doel geopend. Men is 
bezig met het neerzetten van nog 600 
zulke fabrieken en heeft berekend dat 
er in 1960 in de S.U. 84 miljoen kubieke 
meter geprefabriceerd gewapend beton 
voor de huizenbouw benut zal wo:-den, 
d.i. 271! maal zoveel als in 1955. De 
jaarproduktie van dit materiaal over 
1960 raamt men op 28 miljoen kubieke 
meter of zesmaal zoveel als in 1955. 

Proces tegen Powells en 
J. Schuman in V.S. 

John en Sylvia Powell en Julian 
Schuman, de in 1953 naar hun vader
land, de Verenigde Staten, teruggekeer
de leiding van een in China uitgegeven 
blad ("China Monthly Review") zijn 
thans door de Amerikaanse regering 
aangeklaagd wegens "opruiing". Zij 
zouden zich hebben schuldig gemaakt 
aan "valse berichtgeving over het Ko
reaans conflict". Volgens de aanklacht 
bestaat hun misdaad o.a. hierin, dat 
zij Tsjiang Kai-sjeks regering corrupt 
hebben genoemd en stelling hebben ge
nomen tegen bacteriën- en napalm
oorlog der Amerikanen in Korea en 
China. Wanneer John Powell schuldig 
zou worden bevonden, kan hij in totaal 
veroordeeld worden tot 260 (!) jaar 
gevangenisstraf en $ 130.000.- boete. 

Het "Powell-Schuman-Verdedigings
fonds" te San Francisco vraagt zich 
af waarom tot 1956 met de aanklacht 
gewacht moest worden, daar alle ma
teriaal waarop de beschuldiging geba
seerd is, tussen 1950 en 1953 verscheen. 

Het fonds wijst er tevens op, dat in 
dit proces de Amerikaanse persvr.ijheid 
op het spel staat'; Nog nooit is de "Op
ruiingswet" in rverband met de Ko
reaanse oorlog toegepast. 

d.L. 



karl marx 

een belangrijk boek voor een ieder 

die de geschiedenis van de 

arbeidersbeweging wil leren kennen! 

DE ACHTTIENDE BRUMAIRE VAN LOUIS BONAPARTE 

Dit belangrijke boek van Marx is gewijd aan de gebeurt61lissen in 
Frankrijk na de revolutie van 1848. . 
Onder de "Achttiende Brumaire" wordt de staatsgreep verstaan, die 
Louis Bonaparte in 1851 voltrok, nadat de volksopstand van 1848 
was neergeslagen. Door, c:leze staatsgreep maakt Louis Bonaparte zich 
alleenheerser. Zijn "tweede keizerrijk" duurde tot aan de· Frans
Duitse oorlog in 1870; de nederlaag tegen de Duitsers betekende het 
einde van deze nazaat van Napoleon. 
Na de val .van Louis Bonaparte werd e.en regering van "Nationale 
verdediging" gevormd, die zich echter bevreesder toonde voor de 
gewapende arbeiders van Parijs, dan voor de Duitse belegeraars. 
Toen de regering de arbeiders wilde ontwapenen, proclameerden 
dezen de Commune van Parijs in maart van het jaar 1871. 
De bourgeoisie keerde zich gezamenlijk met de Duitse bezetters 
tegen de arbeiders, die voor de overmacht moesten bezwijken. 
Al deze gebeurtenissen zijn door Marx op boeiende en scherpzinnige 
wijze beschreven. Zijn blik op toestanden en feiten waarvan hij als 
tijdgenoot getuige was, moet waarlijk geniaal genoemd worden. 

144 blz, ingenaaid f 0.50 

verkrijgbaar bij pegasus 
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n~euw: 

D. N. AIDIT 

Entstehung und 
Entwicklung der 

Kommunistischen Parlei 
I lndonesiens 

(1920 bis 1955) 

I prijs f. 1.20 

Een eerste bijdrage tot de geschiedenis van de 
Indonesische arbeidersbeweging 40 blz. 
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